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§ 108 Dnr 06/TN0003 
Budgetuppföljning 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per 
2006-08-31. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera redovisningen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 109 Dnr 05/TN0027 
Delårsbokslut 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson har upprättat delårsbokslut 2006 
avseende Tekniska nämnden och Kommunalteknik. Delårsrapporten skall 
innehålla översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Rapporten omfattar 
bokslut för tiden januari-augusti samt en prognos för helåret 2006.  
Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera delårsbokslut 2006. 
---------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 110 Dnr 06/TN0040 
Budget 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson och tekn assistent Anne-Charlott 
Harrysson redovisar Kommunaltekniks förslag till budget och taxor 2007. 
Aktbilaga. 
 
MBL-förhandling har skett 2006-09- 06. 
 
Roland Swedestam, s, yrkar att intäkter och kostnader för Stenmjölsplanen 
(34060) överflyttas till Kultur- och fritidsnämndens verksamhet.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslå Budgetberedningen att Stenmjölsplanen (34060) överflyttas till  
     Kultur- och fritidsnämndens verksamhet, 
 
att godkänna upprättat förslag till driftbudget, investeringsbudget samt taxor  
     för år 2007, 
 
att överlämna upprättat förslag till budgetberedningen. 
----------   
 
Exp till: 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
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§ 111 Dnr 06/TN0050 
Reducering av vattenräkning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-08-31 har inkommit från Sionförsamlingen i Gullabo  
med vädjan om reducering av vattenförbrukning på faktura om 8.065:- kronor. 
 
Enligt skrivelsen har 245 Kbm vatten runnit ut under tiden 2005-03-31 –  
2006-05-11, troligtvis har någon av deras toaletter stått och runnit. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson att utreda ärendet. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
Sionförsamlingen 
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§ 112 Dnr 06/TN0051 
Brygga småbåtshamnen, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-08-29 har inkommit från Garpens Vänner med anhållan 
om följande: 
 
Bryggan vid småbåtshamnen för Kronan som byggdes förra året och komp-
letterades med räcke och sittplats, har blivit en tillgång, men har inte fungerat 
helt tillfredsställande då isen lyfte bryggan så att den lutar. Försök att med 
hjälp av pålkran slå ner bryggan misslyckades. Äldre människor har svårt att 
komma ombord på Kronan.  
 
Garpens Vänner anser att bryggan inte är så funktionell att hel hyra skall 
betalas. Pollenarmatur har anskaffats men är inte ansluten. Vidare har 
önskemål framförts om borttagande av stenar i vattnet framför bryggan. 
 
• Bevilja reducering av årets hyra 
• Åtgärda bryggan till nästa säsong 
• Ansluta armaturen på bryggan till gatubelysningsnätet enligt förslag 
• Ta bort stenar vid äldre brygga, alternativt bredda bryggan 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att inbjuda representanter för Garpens Vänner och Båtklubben för diskussion. 
----------   
 
Exp till: 
Garpens Vänner 
Båtklubben 
Kommunalteknik 
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§ 113 Dnr 06/TN0049 
Framställning om gatubelysning Norra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-08-20 har inkommit från Stugföreningen Norra Kärr 
med önskemål om gatubelysning. Önskemål om belysning gäller främst vägen 
fram till restaurangen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge avdelningschef Tommie Sigvardsson uppdraget att utreda ärendet vidare. 
----------   
 
Exp till: 
Stugföreningen Norra Kärr 
Kommunalteknik 
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§ 114 Dnr 06/TN0047 
Skrivelse från Södra Kärrs Samfällighetsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2006-08-13 har inkommit från Södra Kärrs Samfällighets-
förening genom Jan Stjernfeldt. Föreningen önskar besked angående bad-
platsen med sophämtning, latrinhämtning samt önskar bidrag årligen för 
skötsel och underhåll. Kopia av fakturor om 4 718:50 föreligger. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2006-06-19 § 87 att badplatserna Södra Kärr, 
Järnsida och Ekkläppen skall vara utrustade med en toalett och ett renhåll-
ningskärl vardera. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå framställningen om bidrag för skötsel och underhåll. 
----------   
 
Exp till: 
Södra Kärrs Samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
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§ 115 Dnr 06/TN0048 
Motion – Minska utsläppen – börja använda nyckeltal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jessica Lundgren, mp, hemställer i en motion till Kommunfullmäktige att det i 
kommunens bokslut för varje år som kommer ska finnas med beräkningar på 
alla utsläpp som kommunen orsakar, har utsläppen förändrats sedan föregående 
år och vilka åtgärder som behövs för att minska utsläppen till nästkommande 
bokslut. Se vidare aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 2006-08-08 § 173/06 att inhämta yttrande 
från Bergkvara Hamn & Stuveri AB, Torsås Fastighets AB, Tekniska nämnden 
och Miljönämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Kommunstyrelsens AU att motionen kommer att medföra ett 
     merarbete för den kommunaltekniska verksamheten som idag är oklar. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 116 Dnr 06/TN0009 
Vårens översvämning i Torsås samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Natten mellan den 2 och 3:e april 2006 föll ca 20 mm regn under en kort period 
samtidigt som Bruatorpsån var extremt hög med anledning av kraftig snö-
smältning. Detta medförde att fyra fastighetsägare i Torsås fick sina källare 
mer eller mindre översvämmade. 
 
För att minska risken för att källare översvämmar i det aktuella området krävs 
följande investering i pumpstation vid Biodammen i Torsås. 
 
*  Förstärka elnät, kostnad                   16 000:-  kronor 
*  Ombyggnad el-utrustning, kostnad   50 000:- kronor 
*  2 st avloppspumpar, kostnad             59 000:- kronor 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att låta utföra ombyggnad av pumpstation vid Biodammen till en kostnad av 
    125 000:- kronor, 
 
att låta avdelningschef Tommie Sigvardsson utreda olika alternativ till reserv- 
     elkraftförsörjning, 
 
att erbjuda de drabbade fastighetsägarna montage av backvattenstopp på deras 
     servisledning. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 117 Dnr 06/TN0055 
Investering Bidalite Reningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef  Tommie Sigvardsson informerar om att ombyggnad för utbyte 
av bärarmaterial i den biologiska processen krävs i Bidalite Reningsverk. 
 
Beräknad kostnad 30 000:- kronor. Medel finns i 2006 års investeringsbudget. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt kommunalteknik att låta utföra ombyggnad för utbyte av bärar-    
     material i Bidalite Reningsverk, 
 
att medel finns anslagna i 2006 års investeringsbudget. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 118 Dnr 06/TN0056 
Investering Dagvattenledning, Applerum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar om att utbyte av dag-
vattenledning och grävning av nytt dagvattenutlopp vid Applerumsån krävs. 
 
Beräknad kostnad ca 60 000:- kronor. Medel finns anslagna i 2006 år 
investeringsbudget. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt kommunalteknik att låta utföra utbyte av dagvattenledning och 
     grävning av nytt dagvattenutlopp vid Applerumsån, 
 
att medel finns anslagna i 2006 års investeringsbudget. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 119 Dnr 06/TN0057 
Investering nya planteringar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag har inkommit från personal på Kommunalteknik om ändring av 
planteringar dels vid Torget i Torsås och i Söderåkra samhälle. 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson efterhör nämndens inställning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge Kommunalteknik i uppdrag att ta fram förslag och kostnadsberäkningar. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 120 Dnr 06/TN0009 
Arbetsledning gata-park 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med anledning av att medarbetare på kommunalteknik varit och är fortfarande 
sjukskriven sedan slutet av april månad efterhör avdelningschef Tommie 
Sigvardsson hur frågan med bland annat enskilda vägar skall lösas. 
 
Roland Swedestam, s, påtalar att även Vägsamfälligheterna har ansvar för sina 
vägar och att representanter för Vägsamfälligheterna kallas in. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att låta avdelningschef Tommie Sigvardsson utreda möjligheterna till personal- 
     förstärkning med anledning av den pågående sjukskrivningen, 
 
att ge avdelningschef Tommie Sigvardsson i uppdrag att tillsammans med  
      Lennart Johansson, Vägverket, inbjuda representanter för Vägsamfällig- 
      heterna för diskussion. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 121 Dnr 06/TN0040 
Beläggning enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Behov föreligger av beläggningsunderhåll på de enskilda vägarna. 
 
Hyltan H 89, kostnad 40 000:- kronor 
Hästmahult H 88, kostnad 80 000:- kronor 
Ilingetorp H 837, kostnad 20 000:- kronor. 
 
Enligt tidigare beslut 2006-08-14 § 92 har beslutats att låta utföra förnyelse av 
belagd väg H 1211, Brändabo, till beräknad kostnad utav 510 420:- kronor, 
varav bidrag med 178 647:- kronor. 
 
Ökade oljepriser har medfört en kostnadsökning med 91 000:- kronor, varav 
bidrag 31 850:- kronor. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utföra beläggningsunderhåll av de enskilda vägarna Hyltan, Hästmahult och 
     Ilingetorp till en kostnad av 140 000:- kronor, 
 
att anslå extra medel till väg H1211, Brändabo till en kostnad utav 60 000:-  
     kronor, 
 
att medel för ändamålet anslås ur 2006 och 2007 års budget, barmarks-   
     underhåll, enskilda vägar. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 122 Dnr 06/TN0058 
Avtal Kalmarvatten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till avtal har upprättats mellan Kalmar Vatten och Renhållning och 
Torsås kommun avseende villkor för Torsås kommun att ansluta vatten-
abonnenter inom Kalmar kommun. 
 
Vidare har utkast till avtal av överföringsledning för dricksvatten mellan 
Loverslund i Kalmar kommun och Torsås kommun upprättats. 
 
Kalmar Vatten och Renhållning har även upprättat förslag till ansökan at t 
ansluta vattenabonnent belägen inom Kalmar kommun. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att överlämna upprättade förslag till Kommunstyrelsen för handläggning. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 123 Dnr 06/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan föreligger från Sveriges Kommuner och Landsting 23-24 oktober 
2006 till kurs angående Ekonomi för VA-verk i Sigtuna. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utse avdelningschef Tommie Sigvardsson att delta i konferens i Sigtuna  
     den 23-24 oktober 2006. 
----------   
 
Exp till: 
Tommie Sigvardsson 
Kommunalteknik 
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§ 124 
Information och anmälningsärenden 
 
Miljönämndens beslut 2006-08-10 angående återvinningscentral Torsås 4:111, 
anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet föreligger. 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson meddelar att inköp av bil till kommunal-
teknik har skett enligt Tekniska nämndens beslut 2006-05-16 § 70. 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar från PM från Per Westman 
och Peter Falk angående vinterväghållning Torsås kommun – À-priser  av-
seende sandning. 
----------   
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§ 125 Dnr 06/TN0052 
Uppförande av parkeringsplats, Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Ryttare inkom med skrivelse daterad 2006-09-04  till Tekniska 
nämnden angående uppförande av parkeringsplats på området söder om 
ridskolans ridhusbyggnad vid anläggningen i Torsås. 
 
Med anledning av ökat medlemsantal och behov av större parkeringsområden 
samt utökad tävlingsverksamhet ökar behovet av säker parkering vid anlägg-
ningen. 
 
Området söder om ridhuset som idag används av kommunen för trädgårds-
avfall fyller enligt Torsås Ryttare de krav som Torsås Ryttare behöver. Detta 
innebär att det måste fyllas upp en yta 100 x 50 meter med något bärande 
material samt att högar innehållande trädgårdsavfall jämnas ut och att området 
stängs av för personer som inte tillhör Ridklubben. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge avdelningschef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet vidare. 
----------   
 
Exp till: 
Torsås Ryttare 
Kommunalteknik 
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§ 126 Dnr 06/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde måndagen den 16 oktober 2006 klockan 08.00. 
----------   
 
 
 
 
 
 


