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§ 15 Dnr 07/TN0017 
Förslag till bokslutskommentarer 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson har upprättat förslag till boksluts-
kommentarer för år 2006 avseende Tekniska nämndens verksamhet. Akt-
bilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att efter vissa smärre justeringar godkänna och överlämna upprättat förslag till  
     bokslutskommentarer för år 2006 till Kommunstyrelsen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
Kommunalteknik 
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§ 16 Dnr 07/TN0018 
Besparingskrav 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunchef Tommy Nyberg har gett kommunalteknik ett sparbeting på  
350, 0 Tkr gällande 2007 års budget. 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson har upprättat förslag till besparingskrav 
på kommunalteknik, underställd Tekniska nämnden. 
 
Kommunaltekniks förslag till besparing är följande: 
 
VA, 250,0 Tkr ökade intäkter anslutningsavgifter 
Gata/park, 100,0 besparing barmarksunderhåll gator och vägar 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen om besparingskrav. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 17 Dnr 07/BN0019 
Överflyttning av 2006 års investeringsbudget till 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
I 2006 års investeringsbudget för kommunalteknik återstår medel för följande 
projekt enligt aktbilaga. 
 
1327, Bergkvara Reningsverk 
1335, Belysning i glesbygd 
1355, Ind.område Torsåsverken 
1364, Utfart kv Kajan 
1369, Pst Biodammen ombyggnad 
1374, Promenadväg Vallermansgöl 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hos Kommunfullmäktige hemställa om överflyttning av ovanstående medel 
     enligt aktbilaga från 2006 års investeringsbudget till 2007 års investerings- 
     budget. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
Kommunalteknik 
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§ 18 Dnr 06/TN0018 
Personuppgiftsombudets rapport för år 2006 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kerstin Larsson, personuppgiftsombud i Torsås kommuns nämnder har i 
enlighet med upprättat avtal granskat myndigheterna utifrån vidtagna åtgärder 
med anledning av personuppgiftslagen, PUL. 
 
Uppdragets syfte är bland annat att avgöra om Torsås kommuns nämnder hand-
har personuppgifter på ett korrekt sätt enligt personuppgiftslagen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera inkommen rapport för år 2006 från personuppgiftsombudet. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 19 Dnr 07/TN0011 
Revisionsrapport – Granskning av den interna kontrollen avseende 
ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Revisorerna i Torsås kommun har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers i uppdrag att genomföra en granskning av den interna kontrollen av-
seende ekonomiska transaktioner.  
 
Revisorerna anser att det är viktigt att kommunen dokumenterar och fastställer 
vilka regler som gäller vid exempelvis fakturering, försäljning av inventarier 
och kontanthantering för att minska sårbarheten och öka den interna kontrollen. 
 
Revisorerna överlämnar bifogad granskningsrapport till Kommunstyrelsen, 
Barn- och utbildningsnämnden, Tekniska nämnden samt Socialnämnden för 
beaktande och åtgärd i de delar som nämndernas verksamhet berörs. 
 
Revisorerna önskar svar vilka åtgärder som kommer att vidtas, med anledning 
av rapportens innehåll senast den 20 maj 2007. 
 
Rapporten har utsänts till ledamöterna i nämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera revisionsrapporten. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 20 Dnr 07/TN0005 
Detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 m fl, Motoman Robotics Europé 
AB, Torsås, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 26:2 m fl, Motoman Robotics Europe AB, Torsås, Torsås 
kommun. 
 
Förslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 20 §, 
normalt planförfarande. 
 
Planområdet ligger i sydöstra delen av Torsås samhälle och omfattar del av 
Verkstadsgatan och Spångatan, Motoman Robotics Europé AB samt Torsås 
2:42, 2:8 och 5:100. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig industriverk-
samhet. Motoman Robotics Europe AB har för avsikt att bygga ut och önskar 
ta i anspråk marken som ligger öster om nuvarande verksamhet, del av fastig-
heten Torsås 2:42, 2:8 och 26:2.  
 
Detaljplanen föreslår att Verkstadsgatan stängs av för genomfartstrafik och 
trafikmatning till Motoman Robotics Europé AB samt intilliggande verksam-
heter istället sker söderifrån. Ny vändplan anläggs på Verkstadsgatan samt på 
Spångatan i norra delen av planområdet. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha väsentligt intresse av planen 
har tillsänts planhandlingar för yttrande. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot upprättat för- 
     slag till detaljplan. 
-----------   
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik
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§ 21 Dnr 07/TN0005 
Programsamråd, planprogram och behovsbedömning för ny kommunika-
tionsled, Södra industriområdet i Torsås, Torsås kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till planprogram 
och behovsbedömning för ny kommunikationsled, Södra industriområdet i 
Torsås, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Programförslaget för Södra industriområdet finns nu tillgängligt för granskning 
enligt reglerna i Plan- och bygglagen 5 kap 20 §. 
 
Programområdet ligger i södra delen av Torsås samhälle och sträcker sig från 
Bergkvaravägen och vidare västerut mot Karlskronavägen. I norr angränsar 
programområdet till Allfargatan. 
 
För befintliga industriområden innebär nuvarande trafikföring att tung trafik 
från främst E22 och från Gullabo-Vissefjärda till stor del leds genom sam-
hällets centrala delar med affärer och bostadsområden. Den del av den nya 
kommunikationsleden som programmet omfattar avser försörja de större 
industriområdena öster och väster om Norra Tångvägen och minska trafik-
belastningen generellt genom centrala Torsås. 
 
Planprogrammet syftar till att övergripande belysa och sammanställa 
förutsättningar och konsekvenser för att anlägga en ny kommunikationsled till 
de södra industriområdena och därmed ändra trafikföringen till industrierna 
och genom samhället. 
 
Programmet omfattar olika alternativ: alternativ I, alternativ II etapp 1, 
alternativ II etapp 1 + 2, alternativ II etapp 1 – 3. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget skall framföras skriftligen till Byggnads-
nämnden, Torsås kommun. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot upprättat för- 
     slag. 
----------   
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik
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§ 22 Dnr 06/TN0072 
Översiktsplan, Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
F d kommundirektör Bo Lönnqvist har tillsammans med bygdegrupperna  
upprättat förslag till översiktsplan för Torsås kommun. Översiktsplanen är nu 
utsänd för samråd till berörda parter för yttrande. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-01-09 att uppdra åt ordförande Ingemar 
Skotheim och avdelningschef Tommie Sigvardsson att upprätta förslag till 
yttrande. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå från yttrande då förmodligen ny översiktsplan kommer att utarbetas. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 23 Dnr 05/TN0031 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gång- och cykelväg 
Magdegärde-Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har tidigare hos Vägverket ansökt om statsbidrag till 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder avseende Gång- och cykelväg, Magdegärde-
Gullaboås.  
 
Beslut föreligger från Vägverket 2006-03-23 med belopp om 52 000:- kronor. 
 
Kommunalteknik, genom avdelningschef Tommie Sigvardsson har 2006-12-28 
ansökt om utbetalning av beviljat statsbidrag. 
 
Faktura om 89 000:- kronor har inkommit till Tekniska nämnden från Anders 
Petersson Entreprenad AB enligt offert. 
 
Sockenstämman har i skrivelse 2005-06-19 meddelat att 25 000:- kronor är 
reserverade till projektet. Statsbidrag 52 000:-  kronor har erhållits. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Gullabo Sockenstämma att Tekniska nämnden förutsätter att mel- 
     lanskillnaden 37 000:- kronor (89 000 – 52 000) inbetalas till Torsås kom- 
     mun. 
----------   
 
Exp till: 
Gullabo Sockenstämma 
Kommunalteknik 
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§ 24 Dnr 07/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Avstängning Verkstadsgatan, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-05-10 § 68 att införa tillfällig trafikföre-
skrift gällande förbjuden fordonstrafik på Verkstadsgatan, Torsås, sträckan 
Spångatan till 20 meter norr 90 graders vinkeln vid Samhall under tiden  
2005-06-01 – 2006-12-31.  
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att förlänga den tillfälliga lokala trafikföreskrift gällande förbjuden fordons- 
     trafik på Verkstadsgatan, Torsås, sträckan Spångatan till 20 meter norr 90 
     graders vinkeln vid Samhall t o m 2007-12-31. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 25 Dnr 07/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Industrigatan, Torsås   
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att utfärda lokal trafikföreskrift gällande förbud mot fordonstrafik, Industri- 
     gatan, Torsås samhälle, sträckan Spångatans anslutning och 110 meter  
     söderut, 
 
att gälla fr o m 1 april 2007, 
 
att tidigare beslut, gällande förbud mot fordonstrafik på Industrigatan, daterat 
     990831, dnr 99/TN0019 samtidigt upphör att gälla. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 26 Dnr 03/TN0010 
Trafiknämndsärende 
Utfart norra Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2003-06-24 och beslutade att efterhöra 
med Vägverket när eventuell stängning av utfarten kunde ske. 
 
Skrivelse daterad 2007-01-24 har inkommit till nämnden. Sedan beslutet togs 
har södra anslutningen till Ragnabo byggts om och fått en trafiksäker utform-
ning med vänstersvängsfält för södergående trafik på E22.  
 
Norra anslutningen till Ragnabovägen nyttjas främst av boende längs denna 
slinga. Denna anslutning uppfyller de krav Vägverket ställer på en trafiksäker 
anslutning vad gäller utformning, sikt, vilplan etc. och bedöms fortfarande 
lämplig som utfart för framförallt boende längs vägen. Däremot är anslut-
ningen olämplig som infart med trafiksäkerhetsrisker vid vänstersväng för 
södergående på väg E22. 
 
Efter ombyggnaden av den södra anslutningen anser Vägverket att en trafik-
säker lösning skapats för trafikanter till Ragnabo och anser därmed att en 
stängning av norra anslutningen inte längre är aktuell. Däremot föreslås att 
vänstersvängsförbud för södergående trafik på väg E22 införs för den norra 
infarten. 
 
Vägverket har för avsikt att göra framställan till Länsstyrelsen för ett sådant 
beslut men avvaktar Tekniska nämnden/Trafiknämndens synpunkter. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att meddela Vägverket att ingen erinran föreligger mot förslaget. 
----------   
 
Exp till: 
Vägverket 
Kommunalteknik 
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§ 27 Dnr 07/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Tillstånd att ansluta enskild väg till allmän 
 
Ärendebeskrivning 
 
Med stöd av 39 § Väglagen meddelar Vägverket, Region Sydöst, genom beslut 
2007-01-08, tillstånd att från fastigheten Torsås 5:2 m fl i Torsås kommun an-
sluta enskild utfartsväg till länsväg 518. 
 
Tillståndet gäller i 2 år. Inom denna tid ska utfarten vara utbyggd och anmälan 
gjorts om avsyning till Vägverket. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att notera Vägverkets beslut. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 28 Dnr 07/TN0010 
Begäran om återkrav för kompostkärl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yvonne Heintges, Vipstigen 2, Bergkvara, begär i skrivelse daterat 2007-01-06 
återbetalning av avgift för komposthämtning under åren 2001-2006. 
 
Fastighetsägarna har enligt skrivelsen ej använt kompostkärlet under åren. Till- 
stånd erfordras från Miljönämnden för att bli befriade från kompost. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå begäran om nedsättning då inget beslut om hemkompost tagits i Miljö- 
     nämnden, 
 
att upplysa om att renhållningsfrågor hanteras fr o m 2006-01-01 av KSRR  
     (Kalmarsundsregionens renållare) i Kalmar. 
----------   
 
Exp till: 
Yvonne Heintges 
Kommunalteknik 
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§ 29 Dnr 07/TN0012 
Missiv, Vattenmyndigheten, Arbetsprogram för Södra Östersjöns 
vattendistrikt 2007 – 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Arbetsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt 2007-2009, samrådshand-
ling om planeringen av arbetet med vattenförvaltning i Södra Östersjöns vat-
tendistrikt föreligger. 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar i ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 30  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Avdelningschef Tommie Sigvardsson informerar om att godsmottagning sker 
hos Happy Dog. 
 
Kallelse föreligger från Kommunstyrelsen till bokslut 2006  den 13 mars 2007 
där ordförande och vice ordförande i respektive nämnd medverkar. 
 
KSAU protokoll angående riktlinjer för utlämnande av allmänna och offent-
liga handlingar. 
 
Ordinarie sammanträde den 15 maj 2007 flyttas till den 7 maj 2007 då även 
studiebesök kommer att ske. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 31 Dnr 07/TN0014 
Snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2007-02-08 från Kjell Karlsson, Torsås, angående snöröjning i 
Torsås samhälle. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson att besvara skrivelsen. 
----------   
 
Exp till: 
Kjell Karlsson 
Kommunalteknik 
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§ 32 Dnr 07/TN0016 
Skada vid snöröjning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2007-02-18 från Länsförsäkringar i Kalmar län angående 
skada vid snöröjning.  
 
Skadeanmälan har inkommit från försäkringstagare som fått sin ruta skadad vid 
snöröjning i Torsås. Glasförsäkring gäller med avdrag för självrisk 35%, lägst 
1 000 kronor. 
 
Länsförsäkringar önskar besked om Tekniska nämnden ersätter kundens själv-
risk och resterande till Länsförsäkringar. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt avdelningschef Tommie Sigvardsson kontakta Försäkringsmäk- 
     lareföretaget Marsh. 
----------   
 
Exp till: 
Länsförsäkringar i Kalmar län 
Kommunalteknik 
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§ 33 Dnr 07/TN0004 
Bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ägaren till fastigheten Söderåkra 6:68 ansöker om bostadsanpassningsbidrag 
till nybyggnad av carport. 
 
Enligt BAB § 6, 6.7.2 lämnas bostadsanpassningsbidrag endast till mer-
kostnader som uppkommer på grund av funktionshindret. 
 
Kommunikation har skett med sökanden genom brev daterat 2007-02-02. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå framställningen om bostadsanpassningsbidrag till nybyggnad av car- 
     port. 
----------   
 
 
Bilaga: Hur man överklagar………………………………. 
 
 
Exp till: 
Fast.ägaren 
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§ 34 Dnr 07/TN0004 
Faktura bostadsanpassningsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktige har 2006-12-18 § 183 beslutat att bostadsanpassnings- 
ärenden skall överföras från Byggnadsnämnden till Tekniska nämnden. 
 
Mellan Adolfssons Fastighetsservice AB och Byggnadsnämnden i Torsås 
kommun fanns avtal upprättat avseende löpande behov av byggnadsarbeten för 
bostadsanpassningsåtgärder upp till ett belopp om 30 000:- exklusive mer-
värdesskatt. Avtalet gäller t o m 2007-12-31 med möjlighet till förlängning ett 
(1) år. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-01-09 § 11 att överta avtalet med Adolfs-
sons Fastighetsservice AB. 
 
Byggnadsing Christer Franzén har 2007-01-09  beställt bostadsanpassning 
enligt åtgärdsplan. Av beställningen framgår att om kostnaderna överstiger 
30 000:-  kronor exklusive mervärdesskatt skall byggnadsingenjören kontaktas 
för att få möjligheten att inhämta anbud. 
 
AFAB har kontaktat Christer Franzén och meddelat att kostnaderna kommer att 
överstiga de avtalade beloppet (30 000:- ) något. 
 
Faktura med materialspecifikation inkom till Tekniska nämnden 2007-02-20 
med ett belopp om 65 738:- kronor inklusive mervärdesskatt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att bestrida fakturan på 65 738:- kronor inklusive mervärdesskatt och hänvisar       
     till gällande avtal. 
 
----------   
 
Exp till: 
AFAB 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
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Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 35 Dnr 07/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde tisdagen den 20 mars 2007 klockan 08.00. 
----------     
 
 
 
 


