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§ 146 Dnr 07/TN0024 
Budgetuppföljning 2007 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2007-09-30. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
---------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 147 Dnr 07/TN0077 
Snöröjning Torsås, Bergkvara och Söderåkra samhällen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2007-09-09 har inkommit har inkommit från plogförare 
angående snöröjning i Torsås, Bergkvara och Söderåkra samhällen. 
 
Av skrivelsen framgår att fr o m vintersäsongen 07/08 kommer ersättningarna 
att höjas till 550:- kr/tim inklusive övertidsersättning. Timersättningen skall 
vara indexreglerad, vidare skall jourersättning utbetalas med 10 000:- 
kr/säsong. Om detta inte är möjligt avsäger de sig snöröjningsuppdragen. 
 
För närvarande är ersättningen 430:- kr/tim för snöröjning. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att en träff med snöröjare 
kommer att ske 2007-10-16 på kvällen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt ordförande Ingemar Skotheim och teknisk chef Tommie Sigvards- 
     son att förhandla fram ett pris för vintersäsongen 07/08, 
 
att från och med hösten 2008 upphandla snöröjningen i Torsås kommun. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 148 Dnr 07/TN0037 
Medborgarförslag – Angående torghandel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående torghandel föreligger från Elisabeth Eriksson, 
Torsås med flera underskrifter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-03-28 § 29, att remittera ärendet till 
Kommunstyrelsen för beredning. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 2007-04-17 § 174, att överlämna med-
borgarförslaget till kommunalteknik och partigrupperna för beredning. 
 
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Torsås kommun beslutades av 
Kommunfullmäktige 2006-09-27 § 74. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-05-07 § 66, att nämnden ser positivt på 
torghandel i Torsås kommun samt att upprätta förslag på höjning av taxan för 
torgplatser från och med 2008. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 2007-06-12 § 151, att uppdra åt tekniska 
nämnden att återkomma med förslag på ny taxa fr o m 2008 samt en redo-
görelse om hur torghandel tillämpas i våra grannkommuner. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-08-21 § 104 att återkomma i ärendet i 
samband med budgetarbetet. 
 
Assistent Anne-Charlott Harrysson har upprättat yttrande över medborgarför-
slaget – Angående torghandel, aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upprättat förslag och överlämna yttrandet till Kommunstyrelsen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 149 Dnr 07/TN0078 
Dispositionsrätt Övraby 1:142 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förfrågan föreligger från Kitty Karlsson och Fredrik Andersen om att flytta sitt 
staket 2 meter från fastigheten Övraby 1:142 ut på kommunens mark. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutar 2007-09-19 att överlämna skrivelsen till 
Tekniska nämnden för yttrande. 
 
Den sökta dispositionsrätten är över allmän parkmark enligt gällande detalj-
plan. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar i ärendet och meddelar att ur 
snöröjningssynpunkt är det olämpligt. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att avslå framställan om utflyttning av staketet  
     då det är olämpligt ur snöröjningssynpunkt. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                    2007-10-16  6   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 150 Dnr 07/TN0079 
Utökning av dispositionsrätt, Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 1984-11-20 § 192 att Morgan Hansson, Söder-
åkra, fick disponera ett område av Övraby 1:14 beläget väster om fastigheten 
Övraby 1:100. Området avsågs att hägnas och användas till betes- och rast-
hage för hästar. 
 
Disposition medgavs tills vidare men ska upphöra så snart kommunen har an-
vändning av området. Området upplåtes utan ersättning mot att Hansson åtar 
sig att hålla städat och i ordning. 
 
Morgan Hansson anhåller i skrivelse daterad 2007-08-29 att få utöka den 
”dispositionsrätt” som tidigare medgivits enligt bifogad skiss. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutar 2007-09-19 § 338 att överlämna ärendet till 
Tekniska nämnden för synpunkter. 
 
Den tänkta dispositionsrätten ligger inom detaljplanelagt område varför Bygg- 
nadsnämndens och Miljönämndens synpunkter borde inhämtas. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslå Kommunstyrelsen att inhämta Byggnadsnämndens och Miljö-    
     nämndens synpunkter. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 151 Dnr 07/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Hastighetsbegränsning, Västra Industrigatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag föreligger att med stöd av trafikförordningen (1998:1276) kap 10, § 1,  
punkt 11, utfärda lokal trafikföreskrift gällande att högsta tillåtna hastighet på 
Västra Industrigatan, ny vägsträckning söder om Torsås sågverk, skall vara 50 
km/h. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-08-21 § 111 att inhämta Vägverkets 
yttrande. 
 
Yttrande daterat 2007-09-24 föreligger från Vägverket som tillstyrker förslaget 
att begränsa högsta tillåtna hastighet på industrivägen till 50 km per timma. 
 
Om kommunen föreslår att stopplikt skall gälla före utfart på väg 504 skall an-
sökan inges till Länsstyrelsen för handläggning. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att ansöka hos Länsstyrelsen om stopplikt före utfart på väg 504. 
----------     
 
Exp till: 
Länsstyrelsen 
Kommunalteknik  
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§ 152 Dnr 03/TN0010 
Trafiknämndsärende 
Utfart norra Ragnabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut 2007-09-13 angående Lokala trafikföreskrifter föreligger. 
 
Länsstyrelsen föreskriver, med stöd av 10 kap 1 § andra stycket och 3 § första 
stycket 2 a trafikförordningen (1998:1276), följande. 
 
På väg E22 vid Ragnabo i Torsås kommun gäller förbud mot vänstersväng för 
södergående fordon in på norra infarten till Ragnabo. 
 
Föreskriften träder i kraft den 10 oktober 2007. 
 
Föreskriften skall utmärkas med föreskrivna vägmärken, som det ankommer på 
väghållningsmyndigheten att ombesörja enligt Vägverkets föreskrifter. 
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att notera Länsstyrelsens beslut. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 153 Dnr 07/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på 
det kommunala väg- och gatunätet för år 2008 för kommunerna i Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möjlighet at ansöka om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöför- 
bättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet för år 2008 före-
ligger. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-08-21 § 114 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson uppdraget att anlita WSP för att upprätta förslag till förbättring  i 
trafiksäkerhets- och handikappsynpunkt, av busshållplatserna vid f d teminalen 
i Bergkvara och torget i Torsås. 
 
Ansökan om statsbidrag, översiktskarta över Torsås och Bergkvara, projekt-
beskrivning ritningar samt kostnadsförslag har upprättats av WSP. 
 
Bidragsansökan avser ombyggnad av plattform och övergångsställen i Torsås 
samt ombyggnad av bussvändslinga med gångbana och plattform i Bergkvara. 
 
Objektet planeras att utföras under år 2008 och bidrag söks för 50 % av den 
totala byggkostnaden. Ansökan har skickats till Vägverket, Region Sydöst, 
Jönköping. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att godkänna statsbidragsansökan och notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 154 Dnr 07/TN0070 
Handikappolitiskt program för Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordförande Ingemar Skotheim, s, informerar om det pågående arbetet med att 
utforma ett Handikappolitiskt program för Torsås kommun. 
 
En arbetsgrupp, där alla kommunala förvaltningar har utsett representanter, är 
utsedd att ta fram ett förslag. 
 
I programmet skall det finnas handlingsplan som ska ingå i förvaltningarnas 
verksamhetsplanering och uppföljning. Av den ska det framgå vilka behov av 
åtgärder som finns de närmaste åren. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-09-18 § 137 att ge assistent Anne-Charlott  
Harrysson uppdraget att utforma förslag till områden som skall inventeras för 
upprättande av handlingsplan. 
 
Assistent Anne-Charlott Harrysson presenterar upprättat förslag över områden 
inom centrala delar i Torsås, Bergkvara, Söderåkra och Gullabo tätorter där det 
handikappspolitiska programmet skall gälla.Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upprättat förslag över områden inom Torsås, Bergkvara, Söder- 
     åkra och Gullabo för upprättande av handlingsplan. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 155 Dnr 07/TN0080 
KSRR köp av tjänster 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt övertagandeavtal mellan Torsås kommun och KSRR har KSRR möjlig-
het att förlänga köp av lednings- och administrativa tjänster från Torsås 
kommun. 
 
KSRR meddelar i skrivelse 2007-10-01 att de vill gärna nyttja denna option 
och därmed från 1 januari 2008 till 31 december 2008 köpa ledningstjänst för 
15 000 SEK. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar i ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 156 Dnr 07/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger inbjudan från Sverige Kommuner och Landsting ang ”Asfaltdagar 
2007” i Malmö eller Stockholm den 21 eller 22 november 2007. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att erbjuda teknisk chef Tommie Sigvardsson att deltaga i konferensen ”Asfalt- 
     dagar 2007,  i Malmö den 21 november 2007. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
Tommie Sigvardsson 
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§ 157 Dnr 07/TN0003 
Studiebesök 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om studieresan där ”Utbildning 
för förtroendevalda – Kurs om VA-branchen” den 31 oktober ingår. Förutom 
utbildning ingår studiebesök hos WSP.  
 
Ledamöterna Tommy Pettersson och Jan-Eric Blomberg meddelar förhinder. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 158 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Miljörapport för Bergkvara reningsverk verksamhetsåret 2006 föreligger. 
Miljökontoret har nu granskat miljörapporten och dess kompletteringar. 
Rapporten innehåller nu de uppgifter som bedöms som nödvändiga för 
tillsynen och inga ytterligare åtgärder krävs i dagsläget. Ärendet avslutas. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att ansökan om bygglov har 
inlämnats för tillbyggnad av personalutrymmen i Bergkvara avloppsrenings-
verk. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson och assistent Anne-Charlott Harrysson har 
enligt uppdrag svarat Norragårdens samfällighet på skrivelsen från 2007-08-27. 
 
Yttrande över hemställan om ändring av fast avgift, kommunalt VA, har 
upprättats 2007-10-03 av teknisk chef Tommie Sigvardsson och översänts till 
Kommunstyrelsen. 
 
Yttrande avs Kommunfullmäktiges beslut om att slopa den särskilda taxan för 
Djursvik/Påbonäs och Ragnabo 13:1 och 1:3 har upprättas och översänts till 
Kammarrätten. 
 
VA-taxa 2008 har har kompletterats med Gällande för fastigheter anslutna till 
det kommunala VA-nätet i Torsås kommun, såväl inom som utanför 
verksamhetsområdet. 
 
Kopia av skrivelse till Kommunstyrelsen angående Bergkvara reningsverk från 
Ingrid och Gunnar Alexandersson föreligger. 
----------   
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§ 159 Dnr 07/TN0005 
Detaljplan för fastigheten Torsås 26:2 m fl, ”Motoman Robotics Europé 
AB”, Torsås kommun, Kalmar län 
 
Vatten och Samhällsteknik, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 26:2 m fl, ”Motoman Robotics Europé AB”. 
 
Förslaget är nu föremål för utställning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 § , 
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 Europé 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 att Verkstadsgatan stängs av för genomfartstrafik och 
trafikmatning till Motoman  Robotics Europé AB samt intilliggande verksam-
heter istället sker söderifrån. Ny vändplan anläggs på Verkstadgatan samt 
Spångatan i norra delen av planområdet. 
 
Eventuella synpunkter på planförslaget skall lämnas skriftligt och vara Bygg-
nadsnämnden tillhanda senast den 22 oktober 2007. 
 
För att möjliggöra passage för gående och cyklister från Spångatan till södra 
Verkstadsgatan och till ”Lionsleden” har Motoman Robotics Europé AB byggt 
en GC-väg.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2005-08-16 § 114 att bekosta GC-vägen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att till Byggnadsnämnden påtala att nuarande GC-väg inom området har en  
     viktig funktion att fylla och att frågan bör diskuteras med företrädare för  
     Motoman.   
    
----------   
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 160 Dnr 07/TN0004 
Anmälan bostadsanpassningsbidrag 
 
Sekreteraren meddelar att bostadsanpassningsbidrag beviljats med 404 434:- 
kronor och att beställda arbeten uppgår till ca  267 000:- kronor. Summa  
671 434:- kronor. 
 
Anslagna medel 1, 0 Mkr. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av bostadsanpassningsbidrag i protokoll den 16  
      oktober 2007. 
---------   
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§ 161 Dnr 07/TN0081 
Medborgarförslag – Erbjudan om spistimer till personer som har en 
demenssjukdom 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger medborgarförslag angående att erbjuda spistimer till personer som 
har en demenssjukdom från Lena Rundgren. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2007-06-12 att överlämna medborgarförslaget 
till Socialnämnden för beredning. 
 
Socialchef Carina Leijon har upprättat förslag till beslut och Socialförvalt-
ningen föreslår Socialnämnden besluta föreslå Kommunstyrelsen att remittera 
medborgarförslaget erbjudan av spistimer till personer som har en demens-
sjukdom till Tekniska nämnden för ställningstagande att återinföra hand-
läggning av spistimer. 
 
Enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag SFS 1992:1574 6 § Bostads-
anpassningsbidrag lämnas för åtgärder för bostadens fasta funktioner och i 
anslutning till den bostad som skall anpassas. 
 
Byggnadsnämnden, som t o m 2006-12-31 handlade bostadsanpassningar 
beslutade 2002-01-21 att från och med 2002 ej bevilja bostadsanpassnings-
bidrag för installation av spisvakt/timer med motiveringen att det ej är att 
betrakta som en fast installation utan som ett löst tillbehör som kan medtagas 
vid avflyttning. 
 
Byggnadsingenjör Christer Franzén redogör för reglerna om bostadsanpass- 
ningsbidrag. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att vidhålla Byggnadsnämndens beslut 2002-01-21 att ej bevilja bostadsan- 
     passningsbidrag för installation av spisvakt/timer med motiveringen att det  
     ej är att betrakta som fast funktion utan som ett löst tillbehör som kan med- 
     tagas vid avflyttning enligt SFS 1992:1574 § 6. 
---------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Socialnämnden 
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§ 162 Dnr 07/TN0001 
Förslag till sammanträdesdagar 2008 
 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2008 har upprättats enligt följande: 
 
15 januari 
19 februari 
18 mars 
15 april 
20 maj 
17 juni 
--  juli 
19 augusti 
16 september 
21 oktober 
18 november 
16 december 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
enligt upprättat förslag med början klockan 08.00. 
----------   
 
Exp till: 
Ledamöter och ersättare 
Yvonne Nilsson 
Växeln 
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§ 163 Dnr 07/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hålla nästa sammanträde tisdagen den 20 november 2007 klockan 08.00. 
----------   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


