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 § 79 Dnr 05/TN0003 
Budgetuppföljning 2005 
 

Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén redovisar budgetuppföljning per 2005-05-30. 
Aktbilaga. 
 
Tekniska nämndens beslut  
 
att  budgeten för vinterväghållningen är överskriden och att täcka dessa extra 

kostnaderna med befintliga medel inom gata/park bedöms som svårt. 
 

att i övrigt notera informationen.  
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 80 Dnr 05/TN0027 
Budget 2006 
 

Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Rune Fransén informerar om Kommunaltekniks förslag till 
budget och taxor för år 2006. 
 
Tekniska nämndens beslut  
 
att   notera informationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 81 Dnr 05/TN0028 
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst 
inom Torsås kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt 3 kap 3 § och 3 kap 8 § i lagen om skydd mot olyckor (LSO) ska det för 
varje kommun finnas ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
räddningstjänst. 
Detta handlingsprogram skall antas av kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet 
samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till 
räddningsinsatser. Det skall visa vilken förmåga kommunen har, och avser att 
skaffa sig, för att göra sådana insatser. Förmågan skall redovisas såväl med 
avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap. 
I programmet skall också anges hur kommunernas förebyggande verksamhet är 
ordnad och hur den planeras. 
Kommunen har valt att göra ett gemensamt program för räddningstjänst och 
förebyggande verksamhet. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2005-05-17 att sända ut upprättat 
förslag till handlingsprogram på remiss och att yttranden skall vara inlämnade 
senast 2005-08-01 till kommunkansliet i Torsås. 
 
Tekniska nämndens beslut  
 
att upprätta särskilt avtal mellan VA-verket och Räddningstjänsten 

beträffande skötsel och underhåll av brandposter. Enligt Svenskt Vattens 
publikation P76 (Vatten till brandsläckning) är det inte VA-kollektivets 
skyldighet att svara för brandvattenförsörjningen.. Aktbilaga. 

 
att motsätta sig ansvaret för branddammar, brandpostnät och övriga vattentag. 

Underhållsåtgärder kan utföras som uppdrag mot ersättning. 
 

att motsätta sig ansvaret för att tillhandahålla aktuella kartor över 
vattentillgångarna. 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 82 Dnr 05/TN0004 
Trafiknämndsärende 
 

Ärendebeskrivning 
 
Boende i Övraby har inkommit med skrivelse dat 2005-03-01 med önskemål  
om trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 524 i Övraby. 
De boende föreslår begränsning av hastigheten  till 30 km/h sträckan 
Hultavägen  - 150 meter väster tätortsområdet på länsväg 524.    
Ett alternativt kan vara att anlägga farthinder på den aktuella sträckan. 
Se vidare aktibilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-04-19 att begränsning av hastigheten till 30 
km/h skall vara förbehållet förbi skolor och förskolor och därmed avslå 
begäran och i övrigt remittera ärendet till Vägverket. 
 
Sökanden har genom samtal med Länsstyrelsen ändrat sin ansökan så den avser 
utökning av hastighetsbegränsning till 50 km/h från gräns för tätbebyggt 
område och 150 meter västerut. Önskemål om farthinder kvarstår. 
 
Länsstyrelsen hemställer i skrivelse, dat. 2005-05-25, till Tekniska nämnden 
om yttrande i ärendet senast den 30 juni 2005. 
 
Vägverket, genom Lennart Ivarsson, inkom med skrivelse dat. 2005-06-17 där 
han med anledning av det påtalade behovet av trafiksäkerhetsåtgärder i Övraby 
vill träffa sökanden och företrädare för kommunen på plats i Övraby. 
  
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  tillstyrka förlaget om utökning av hastighetsbegränsningen 50 km/h från 

gräns för tätbebyggt område och 150 meter västerut. 
 

att  ordföranden och Hans Gottfridsson deltager i mötet med Vägverket och 
sökanden den 26 augusti kl 10.00. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Vägverket 
Kommunalteknik 
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§ 83 Dnr 05/TN0021 
Trafiknämndsärende, Brömsebro 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inger Brännmark med flera Brömsebrobor, har inkommit med skrivelse dat. 
2005-02-26, med önskemål om hastighetsdämpande åtgärder på 
Brömsebrovägen, förslagsvis anläggande av vägbulor. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2005-03-15 och eftersom 
trafikbelastningen, på den aktuella vägen är hög vissa tider på dygnet, ställde 
sig nämnden positiv till åtgärder som innebär fysiska hinder och beslutade att 
remittera ärendet till Vägverket Region Sydöst som är väghållare på den 
aktuella vägen. 
 
Vägverket inkom med skrivelse dat. 2005-06-13, som även har sänts till Inger 
Brännmark och Trafikpolisen i Kalmar, där de meddelar att Vägverket inte har 
möjlighet att inom de ramar som ställs till förfogande tillfredsställa alla de 
önskemål om förbättringar och byggnationer om efterfrågas i länet utan 
kraftiga prioriteringar måste göras. Möjligheter finns att ansöka om 
hastighetsbegränsning till 30 km/h hos kommunen. Se vidare aktbilaga. 
 
Inger Brännmark inkom med skrivelse dat. 2005-05-23 där Brännmark efter ett 
möte med Vägverket har önskemål om hastighetsbegränsning till 30 km/h på 
en sträcka av 300 m, söderifrån vid Gamla kvarnen och till norr väg 517 
anslutning. 
 
Tekniska nämnden ställer sig positiv till hastighetsbegränsning till 30 m/h på 
Brömsebrovägen sträckan söder ansl Rökerivägen och 300 m söderut. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att skicka ärendet på remiss för yttrande till Vägverket Region Sydöst, 

Polismyndigheten i Kalmar län och Barn- och utbildningsnämnden i 
Torsås kommun. 

----------   
 
Exp till: 
Vägverket Region Sydöst 
Polismyndigheten 
Barn- och utbildningsnämnden  
Kommunalteknik  
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§ 84 Dnr 05/TN0026 
Trafiksäkerhetsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägare vid Fulviksvägens östra del  har inkommit med önskemål om 
farthinder. 
Trafiksituationen upplevs som otillfredsställande med tanke på den ökade 
trafikbelastningen under badsäsongen och de dåliga siktförhållandena. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att tillmötesgå önskemålen genom att placera ut två stycken flyttbara 

gummigupp på Fulviksvägen vid fastigheterna Gunnarstorp 4:9 och 
3:5.under badsäsongen. 

--------- 
 
Exp. till 
Jens Westlund 
Kommunalteknik 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                    2005-06-21 8   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
§ 85 Dnr 04/TN0005 
Trafiknämndsärende  
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-05-28 att införa lokal trafikföreskrift 
innebärande att begreppet gårdsgata införs på Segelsömmarevägen i 
Bergkvara. 
Föreskriften trädde i kraft 2004-06-25. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-10-19, § 99 att ge Teknisk chef Rune 
Fransén och ordf. Lennart Gustavsson i uppdrag att sammanträffa med 
bostadsrättsföreningen för samråd om ev. förändringar av föreskriften.  
 
Skrivelse inkom 2004-10-27 från Brf i Ragnabo / ordf. Ove Hult där önskemål 
framfördes om upphävande av trafiknämndens beslut 2004-05-28 ang. 
gårdsgata och att trafiknämnden inför ny trafikföreskrift innebärande 
begränsning av hastigheten till 30 km/h på Segelsömmarevägen.   
 
Teknisk chef Rune Fransén har haft samråd med representant för 
bostadsrättsföreningen i Ragnabo. 
En av fastighetsägarna driver en rörelse i sin fastighet och har behov av att 
kunderna kan parkera utanför fastigheten. Enligt bestämmelser för trafik på 
gårdsgata får fordon endast parkeras på särskilt anordnande parkeringsplatser.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utfärda lokal trafikföreskrift gällande parkering tillåten 24 tim i markerad 

P-plats vid fastigheten Segelsömmarvägen 5. 
 Föreskriften träder i kraft 15 juli 2005. 
-------- 
 
Exp. till 
Brf. Ragnabo 
Kommunalteknik  
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§ 86 Dnr 05/TN000 
Upphandling beläggningsarbeten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kalmar inköpskontor har på uppdrag av Kommunalteknik tagit in anbud på 
asfaltbeläggning. 
 
Fyra anbud har inkommit inom föreskriven tid och redovisas av Tommie 
Sigvardsson. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att uppdra åt Kalmar inköpskontor att utsända tilldelningsbeslut till aktuella 

entreprenörer. 
 
att  utse Tommie Sigvardsson att teckna avtal. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 87 Dnr 05/TN0050 
Investeringsplan 2005 
 
Ärendebeskrivning 
 
Uppkomna investeringsbehov redovisas av Kommunalteknik. 
Asfaltering Gröna gatan/Norra Ågatan.  160,0 tkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att beläggningsarbetena utförs enligt Kommunaltekniks förslag och 

finansieras över 2005 års investeringsbudget. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 88 Dnr 05/TN00 
Upplåtelse av mark för idrottsändamål – Hagaborg BAIF 
 
Ärendebeskrivning 
 
Söderåkra kommunalfullmäktige beslutade 1969-05-28 § 18 om förlängd 
upplåtelse till Bergkvara AIF av till Hagaborgs idrottsplats hörande 
markområde i ytterligare 25 år. 
 
Kommufullmäktige beslutade 1991-10-02 att bevilja fölängd markupplåtelse  
t o m 2004. 
 
Bergkvara AIF anhåller om förlängning av markupplåtelsen enl. tidigare 
villkor.. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bevilja Bergkvara AIF markupplåtelse för Hagaborgs idrottsplats t o m år 

2014 under förutsättning att idrottslig verksamhet utövas av föreningen på 
området. 

--------- 
 
Exp. till 
Bergkvara AIF 
Kommunalteknik 
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§ 89 Dnr 05/TN0031 
Gång- och cykelväg Magdegärde-Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Gullabo sockenstämma har under 2004 färdigställt en cykelväg mellan Gullabo 
och Magdegärde på den gamla banvallen. Nu finns planer på att fortsätta till 
Gullaboås, Skörebo vägskäl, eftersom alla markägare har samtyckt till ett 
genomförande. 
 
I skrivelse från Gullabo sockenstämma, dat. 2005-06-19, önskar 
sockenstämman att Torsås kommun tar hand om den arbetsledande funktionen, 
i enlighet med tidigare projekt samt ansöker hos Vägverket Region Sydöst om 
bidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder likt etapp 1. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att medverka till att ytterligare bidrag söks hos Vägverket Region Sydöst för 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 
--------- 
 
Exp. till 
Gullabo sockenstämma 
Kommunalteknik 
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§ 90 Dnr 05/TN0008 
VA-ärende Ragnbo 3:54 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lena och Ingemar Skotheim har för avsikt att förvärva tomten Ragnabo 3:54 
och göra en fastighetssammanslagning med deras befintliga tomt Ragnabo 3:53 
och ansöker i skrivelse dat. 2005-06-06 om befrielse av VA-anslutningsavgift i 
samband med köpet. De har inte för avsikt att bebygga tomten för närvarande, 
det som kan komma ifråga i framtiden är ett garage och förrådsbyggnad. 
Anslutningspunkt kommer ej att utnyttjas. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå ansökan och meddela att servisavgift som uppgår till tjugotusen  

(20 000 kr) exklusive moms skall erläggas för täckande av kommunens 
nedlagda kostnader. Avgiften kommer att avräknas från full 
anslutningsavgift vid en ev. senare anslutning i förbindelsepunkt. 

--------- 
 
Exp. till 
Lena och Ingemar Skotheim 
Kommunalteknik 
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§ 92 Dnr 05/TN0025 
Försäljning rörvagnar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Två stycken begagnade vagnar avsedda för snabbkopplingsrör har blivit 
överskottsmaterial på kommunförrådet. 
Förfrågan om förvärv av vagnarna har inkommit. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge Kommunalteknik i uppdrag att avyttra vagnarna. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 93 Dnr 05/TN00 
Nytt avtal el-avfall 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson redovisar förslag till nytt samarbetsavtal om hantering av 
elavfall från hushåll. 
De nya reglerna för hantering av el-avfall som införs från den 13 augusti 2005 
fastslår producenternas ansvar. Kommunerna har dock fortfarande en 
skyldighet att ordna med mottagning av el-avfall som inte lämnas direkt till 
producenternas insamling. Aktbilaga . 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att uppdra åt Tommie Sigvardsson att teckna avtal enligt avtalsförslag att 

gälla fr o.m. 2005-08-13. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 94 Dnr 05/TN0005 
Trafiksäkerhetsärende, Karlskronavägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet om trafikförhållanden på 
Karlskronavägen 2003-05-20, § 95, 2004-03-16, § 33 och 2004-12-14, § 130,  
 
Tekniska nämndens presidium, kommunalråd Håkan Algotsson, teknisk chef 
Rune Fransén och arbetsledare Hans Gottfridsson har haft överläggningar med 
Vägverket angående trafiksäkerheten på Karlskronavägen i Torsås samhälle. 
 
Vägverket presenterade ett förslag innebärande att en GC-väg anläggs parallellt 
med Karlskronavägens östra sida sträckan bron vid Vallmansgöl till tätortens 
början i söder samt hastighetsdämpande åtgärder för bilisterna med en 
infartsportal med refug vid infarten i söder och 6 st ”chikaner”, 3 från varje 
håll, se vidare aktbilaga.  
 
Kostnaderna är beräknade till 1 200,0  tkr. Vägverket beräknar att kunna 
avsätta 700,0 tkr och föreslår en samfinansiering med Torsås kommun. 
 
Den av Vägverket föreslagna GC-vägen längs Karlskronavägen kan med fördel 
ersätta den i detaljplan redovisade gång- och cykelförbindelsen mellan 
Svangatan och Svalgatan. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-01-18 att anslå 500,0 tkr till 
trafiksäkerhetsprojektet på Karlskronavägen, med finansiering i 2005 års 
investeringsbudget. 
 
Vägverket har meddelat att det saknas medel för hela projektet och det nya 
förslaget är att bygga infartsportalen i söder och gång- och cykelvägen fram till 
Svalgatan och avvakta med resten av projektet. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå Vägverket att de kallar till ett nytt informationsmöte med anledning 

av den nya situationen och redovisar den nya planen. 
--------- 
 
Exp. till 
Vägverket Region Sydöst 
Kommunalteknik 
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§ 95 Dnr 05/TN0010 
Beslutsattestant 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av teknisk chef Rune Franséns pensionsavgång föreslås att T  f 
teknisk chef Tommie Sigvardsson övertar beslutsattest på fakturor beträffande 
ansvar 32. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att fakturor med ansvar 32 delegeras till Tommie Sigvardsson. 
 
att fakturor upp till fyratusen (4 000 kr) exklusive mervärdeskatt, 

gata/park/fritids verksamhet, kvarstår delegation till Hans Gottfridsson. 
--------- 
 
Exp. till 
Tommie Sigvardsson 
Hans Gottfridsson 
Kommunalteknik 
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§ 96 Dnr 05/TN0010 
Övriga ärenden  
Delegation 
 
Tekniska nämndens/Trafiknämndens  beslut 
 
att till T f teknisk chef Tommie Sigvardsson delegera beslut beträffande 

tillfälliga lokala trafikföreskrifter. 
--------- 
 
Exp. till 
Tommie Sigvardsson 
Kommunalteknik 
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§ 97 Dnr 04/TN0005 
Trafiknämndsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har tidigare behandlat ärendet om belysning av båda 
infarterna till Söderåkra samhälle från E22 2004-05-28 § 69 och 2004-08-10  
§ 78. 
 
Vägverket och företrädare för kommunen och näringsidkare i Söderåkra har 
diskuterat olika åtgärder att på kort och lång sikt stärka Söderåkras position 
mot trafikanterna på väg E22. Två åtgärder sågs möjliga på kort sikt, att belysa 
avfartsramperna i trafikplatsen och att siktröja mark utanför vägområdet. 
 
Vägverket har i skrivelse dat. 2005-05-23 meddelat att åtgärden att belysa 
avfartsramperna tas upp för genomförande i kommande års verksamhets-
planering. 
 
Tekniska nämndens/Trafiknämndens  beslut 
 
att meddela Vägverket att nämnden ser positivt på beslutet att åtgärda 

bristerna på avfartsramperna och förutsätter att åtgärderna utförs i slutet av 
2005 så att belysningen kommer trafikanterna tillgodo under den 
kommande mörka årstiden. 

--------- 
 
Exp. till 
Vägverket 
Kommunalteknik 
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§ 98 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Meddelande har kommit från Länsstyrelsen ang. komposten på Hallagärde 
deponi. Länsstyrelsen anser att den planerade informationssatsningen för 
förbättra komposten är en bra början för att komma tillrätta med problemet 
med inblandning av ovidkommande avfall i komposten. De önskar ta del av 
resultatet från informationsinsatserna i nästa års miljörapport. 
 
Information skall utsändas till latrinabonnenter i kommunen med anledning av 
att möjligheten att lämna avfallet på deponi upphör fr.o.m.2006 
 
Information lämnades om den aktuella vattensituationen i kommunen. 
 
Tommie Sigvardsson redovisade förslaget till ny organisation efter Rune 
Franséns pensionsavgång. 
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§ 99  Dnr 05/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde tisdag 2005-08-16 klockan 08.00.  
 
--------- 
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§ 100  
Avtackning 
 
Med anledning av teknisk chef Rune Franséns pensionsavgång efter 36 års 
anställning  framför ordföranden nämndens tack för gott samarbete under åren. 
 
--------- 


