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§ 15 Dnr 06/TN0017 
VA, söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens ordförande Håkan Algotsson initierar frågan om vatten och 
avlopp för fritidsområden söder Bergkvara, då skrivelser inkommit där önske-
mål finns att ansluta till kommunens VA-nät. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utreda konsekvenserna för utbyggnad av Bergkvara Avloppsreningsverk  
     för anslutning till VA för fritidsområden söder om Bergkvara. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 16 Dnr 06/T0014 
Arkeologisk provgrävning fastigheten Bergkvara 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-01-23 har inkommit från Pierre Petersson, Skällenäs-
projektet, med formell tillståndsansökan angående arkeologisk provgrävning på 
fastigheten Bergkvara 2:33.  
 
Skällenäsprojektet är ett samarbete mellan Pierre Peterson, Söderåkra Hem-
bygdsgille och Kalmar Läns Museum. Dess syfte är att genom en arkeologisk 
utgrävning frambringa kunskap om de lämningar som har identifierats i åkern.  
 
Den nu aktuella marken ägs av Torsås kommun och är utarrenderad till Rolf 
Johansson. Av skrivelsen framgår att arrendatorn är positiv till projektets gen-
omförande efter att åkern har skördats (slutet av augusti – början av september 
2006). Fältarbetet kommer därefter att pågå i två till tre veckor.  
 
Pierre Petersson ansöker om markägarens tillstånd och medgivande att utföra 
projeket. 
 
Kommunstyrelsen är markägare. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Kommunstyrelsen att ingen erinran föreligger mot provgrävning 
     på fastigheten Bergkvara 2:33. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 17 Dnr 06/TN0011 
Ansökan om avgiftsbefrielse från vattenavgift fastigheten Kroka 2:48 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stallet GR Draget & Städ AB, genom Rikard Gillberg, ansöker i skrivelse 
daterad 2006-01-12 om avgiftsbefrielse från vattenavgiften tills vatten är 
inkopplat i byggnaderna på fastigheten Kroka 2:48 och att fastigheten är satt i 
bruk. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Rikard Gillberg att om avgiftsbefrielse skall ske i framtiden er- 
     bjuda bortkoppling av vatten och avlopp, 
 
att om framtida behov uppstår av inkoppling kommer då aktuell anslut- 
     ningsavgift att debiteras. 
----------   
 
Exp till: 
Rikard Gillberg 
Kommunalteknik 
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 § 18 Dnr 05/TN0062 
Vattenläcka Appleryd 2:33 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har tidigare inkommit från Marie Johansson, Appleryd 2:33, 
angående vattenläcka. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2006-01-16 att uppdra åt avdelningschef Tommie 
Sigvardsson att utreda frågan. 
 
Fastigheten Appleryd 2:33 har tidigare varit föremål för vattenläckor. 
 
Enligt uppgift från VA-verket har vatten runnit ut i torpargrunden och av- 
delningschef Tommie Sigvardsson föreslår att fastighetsägaren befrias från  
den rörliga spillvattenavgiften. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge avdelningschef Tommie Sigvardsson i uppdrag att reglera med fastig- 
     hetsägaren uppkomna kostnader i samband med vattenläckan, samtidigt  
     påtalas att fastighetsägaren måste tillse att problem med vattenläckor upp- 
     hör. Ytterligare regleringar i framtiden kommer inte att godkännas. 
----------   
 
Exå till: 
Marie Johansson 
Kommunalteknik 
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§ 19 Dnr 02/TN0071 
Avtal skyddskläder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inköpskontoret, Kalmar kommun, har infordrat anbud avseende yrkeskläder för 
utomhusbruk, skyddsskor och arbetshandskar. 
 
Beräknad total inköpsvolym 2004 var ca 100 000 kronor. 
 
Avtalstiden avser perioden 2006-02-01--2008-01-31 med möjlighet till 
förlängning med 1 alternativt 2 år. 
 
Inköpskontoret har upprättat anbudsutvärdering. Aktbilaga. 
 
Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt LOU –lagen om 
offentlig upphandling. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt Inköpskontoret, Kalmar, att avsluta upphandlingen av yrkeskläder 
     för utomhusbruk, skyddsskor och arbetshandskar. 
----------   
 
Exp till: 
Kalmar Inköpskontor 
Kommunalteknik 
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§ 20 Dnr 05/TN0051 
Upphandling ramavtal/konsulttjänst 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inköpskontoret, Kalmar kommun, har infordrat anbud avseende ramavtal 
gällande avrop av konsulttjänst. 
 
Den genomsnittliga årskostnaden för förfrågande konsulttjänster är ca 150 000 
SEK. 
 
Syftet med upphandlingen är att teckna ramavtal med en eller flera konsulter 
för avrop under avtalstiden.  
 
Avtalet avses att tecknas för perioden 2006-03-01 t o m 2009-02-28 med 
möjlighet till förlängning max 24 månader dock längst t o m 2011-02-28. 
 
Inköpskontoret har upprättat anbudsutvärdering. Aktbilaga. 
 
Upphandlingen genomförs som förenklad upphandling enligt LOU – Lagen om 
offentlig upphandling, kap 6.  Upphandling kan komma att ske utan föregående 
förhandling. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt Inköpskontoret, Kalmar, att avsluta upphandlingen avseende  
      ramavtal gällande avrop av konsulttjänster. 
----------   
 
Exp till: 
Inköpskontoret, Kalmar 
Kommunalteknik 
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§ 21 Dnr 06/TN0012 
Inköp bilar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson har tidigare påtalat att behov föreligger 
för inköp av bil till kommunalteknik. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2006-01-16 att uppdra åt kommunalteknik att 
återkomma med uppgifter om typ och storlek av bil till gata-park. 
 
Hans Gottfridsson, Kommunalteknik, presenterar behovet av bil för nämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att låta infordra anbud för inköp av bil till kommunalteknik. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 22 Dnr 06/TN0009 
Information snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Lennart Gustafson och Hans Gottfridsson informerar om snö-
röjning och halkbekämpning i kommunen. 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson redovisar kostnaderna för snöröjning och 
halkbekämpning per 31 januari 2006 där det framgår att budgeterade medel för 
år 2006 i stort sett är förbrukade.  
 
Frågan beträffande avgift för maskinplogning för pensionärer diskuterades. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avgiften för maskinplogning för pensionärer skall var 50:- kr/tillfälle, 
 
att i övrigt notera informationen. 
---------   
 
Exp till: 
Hans Gottfridsson 
Kommunalteknik 
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§ 23 Dnr 06/TN0009 
Snöröjning pensionärer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Tekniska nämndens beslut 1984-11-20 § 188 har beslutanderätten 
beträffande ansökningar om snöröjning enligt bestämmelserna i 9 § i 
kommunens reglemente för underhåll av enskilda vägar delegerats till 
ordföranden efter föredragning av gatuchefen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att beslutanderätten beträffande ansökan om snöröjning för pensionärer dele- 
     geras till avdelningschef Tommie Sigvardsson och redovisas till Tekniska  
     nämnden. 
---------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 24 Dnr 06/TN0004 
Anmälan delegationsbeslut, beviljade parkeringstillstånd för handi-
kappade, 2004-07-01—2005-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delegationsbeslut avseende beviljade parkeringstillstånd för handikappade 
under tiden 2004-07-01-2005--12-31 redovisas. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll 
     av den 13 februari 2006. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 25 Dnr 06/TN0004 
Anmälan delegationsbeslut, beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter, 
2004-07-01—2005-12-31 
 
Ärendebeskrivning 
 
Delegationsbeslut avseende beslutade tillfälliga lokala trafikföreskrifter under 
tiden 2004-07-01--2005-12-31 redovisas. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll 
     av den 13 februari 2006. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 26 Dnr 06/TN0018 
Ansvarigt personuppgiftsombud samt kontaktperson för Tekniska 
nämnden, PUL 
 
Ärendebeskrivning 
 
Personuppgiftslagen trädde i kraft hösten 1998 men började att gälla fullt ut 
den 1 oktober 2002. 
 
Lagen gäller när man behandlar personuppgifter helt eller delvis automatiserat, 
det vill säga helt eller delvis i dataform. Syftet med lagen är att skydda män- 
niskor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av person- 
uppgifter. 
 
Avtal mellan Torsås kommun och Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB om 
personuppgiftsombud föreligger. 
 
Personuppgiftsombud för Torsås kommun är Kerstin Larsson. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna Kerstin Larsson som personuppgiftsombud för Tekniska Nämn- 
      den, 
 
att godkänna Anita Eriksson som kontaktperson för Tekniska nämnden. 
---------   
 
Exp till: 
Kerstin Larsson 
Kommunstyrelsen 
Anita Eriksson 
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§ 27 
Övriga ärenden 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar från möte i Mörbylånga 
angående uppsägning av avtal vägbelysning mellan Torsås kommun och 
Sydkraft, även i Hultsfreds och Mörbylånga kommuner är avtalet uppsagt. 
Kravlistor kommer att tas fram av Mörbylånga kommun. 
 
Vidare informeras om att sammanträffande för en gemensam diskussion om 
Vatten och avloppsinventering i Kvilla by kommer att ske den 20 februari med 
representanter för Kommunstyrelsen, Miljönämnden och Tekniska nämnden. 
 
Ledamoten Roland Swedestam, s, tar upp frågan angående genomfart 
förbjuden på Elledalsgatan. Avdelningschef Tommie Sigvardsson får 
uppdraget att utreda frågan. 
 
Detaljplan för del av fastigheten Ragnabo 13:5 m fl kommer under tiden 20 
februari – 12 mars att ställas ut för granskning enligt PBL 5 kap 23 §. 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson ges uppdraget att yttra sig i frågan. 
 
Magnus Nilsén, m, efterhör hur långt utredningen angående parkering vid 
kommunhuset för besökande har kommit. 
 
Hans Gottfridsson meddelar att Södra Skogsägarna påbörjat skogsröjning vid 
Torshammar. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 28 Dnr 06/TN0015 
Tillstånd att ansluta enskild väg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Från Vägverket föreligger beslut daterat 2006-01-26 angående tillstånd att 
ansluta enskild väg till allmän. Med stöd av 39 § Väglagen meddelar Väg-
verket, Region Sydöst, tillstånd att i enlighet till anläggningsförrättning 
berörande Kajan 3, 4, 5, 23,24, 25, 26,27 och Bergkvara 2:1 att ansluta en- 
skild utfartsväg över fastigheten Kajan 26 i Torsås kommun till riksväg 22. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ingen erinran föreligger och att översända beslutet till Byggnadsnämnden. 
----------    
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 29 Dnr 06/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde 2006-03-20 klockan 08.00. 
---------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


