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§ 68 Dnr 08/TN00002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den  
2008-03-31. Aktbilaga. 
 
Ordförande Ingemar Skotheim, s, yrkar att 400,0 Tkr för vinterväghållning i 
årets budget används för grusning av enskilda vägar. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hänskjuta beslutet till nästkommande sammanträde, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 69 Dnr 08/TN0026 
Trafiknämndsärende 
Parkering, Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2008-02-28 från företagarna Fotverksta´n, Isabelles Fotvård 
och Massage, Hälsostegen, Kjells Salong och Kerstin Hårateljé, Torsås, med 
begäran om utökad tillåten tid att parkera i parkeringsfickan utanför All-
fargatan 23, Torsås, till minst en timme mot idag 15 minuter. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-03-18 § 60 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar ärendet. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att föreskriva, med stöd av 10 kap 1 §, punkt 13, trafikförordningen (SFS 
     1998:1276), parkering tillåten högst 1 timme allmänna parkeringsfickan 
     vid Torsås 57:3, Allfargatan 23, 3 platser, 
 
att lokala trafikföreskriften 1994-10-04 om parkering, delen  Handelsbanken,  
     Torsås 57:4, 3 platser, skall upphöra att gälla. 
 
Denna föreskrift träder i kraft den 1 juni 2008. 
----------   
 
Exp till: 
Fotverksta´n 
Isabells fotvård och Massage 
Hälsostegen 
Kjells Salong 
Kerstins Hårateljé 
Kommunalteknik 
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§ 70 Dnr 08/TN0040 
Trafiknämndsärende 
Saltskärsvägen, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2008-04-02 inkom från Ragnabo Vägsamfällighet, genom 
Rune Fransén, beträffande förslag om Lokal trafikföreskrift gällande Salt-
skärsvägen i Bergkvara. 
 
Enebackens vägsamfällighet beslutade vid sitt årsmöte 2007-09-15 att göra 
framställan till Torsås Trafiknämnd om införande av ”gårdsgata” på Saltskärs-
vägen, sträckan genom fastigheten Ragnabo 5:9 och mellan fastigheterna 5:8 
och 19:1 (Olssons ålfiske). 
 
Bakgrunden är att säkerheten för oskyddade trafikanter inte är tillfredsställande 
på aktuell sträcka. Vägen trafikeras särskilt sommartid av ganska mycket 
främmande trafik. Den går genom fastigheterna och korsande gångtrafik är 
vanlig. Sikten är skymd av byggnader direkt i körbanekant. 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att föreskriva, med stöd av 10 kap, 1 §, punkt 2, trafikförordningen (SFS  
     1998:1276) följande: att Saltskärsvägen, Bergkvara samhälle,sträckan 250  
     meter norr anslutningen till Ragnabovägen och 70 meter norr ut, skall vara  
     gårdsgata. 
 
Denna föreskrift träder i kraft 1 juni 2008. 
----------   
 
Exp till: 
Ragnabo vägsamfällighet 
Kommunalteknik
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§ 71 Dnr 08/TN0039 
Parkeringsplatser vid Förskolan Eklövet, Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Barn- och utbildningsnämndens AU protokoll 2008-03-12 har inkommit med 
förfrågan om vilka möjligheter det finns att tillmötesgå föräldrarnas önskemål 
om fler parkeringsplatser vid förskolan Eklövet i Söderåkra. 
 
Namnlista från föräldrar till barn på förskolan Eklövet har inkommit med öns- 
kemål om fler parkeringsplatser då föräldrar som lämnar och hämtar sina barn 
på förskolan har svårt att hitta en ledig parkeringsplats. 
 
Ordförande Ingemar Skotheim, s, informerar om att det finns parkerings-
platser utefter Idrottsvägen och att personalen kan hänvisas dessa platser. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att erbjuda personalen vid förskolan Eklövet de parkeringsplatser som finns ut- 
     med Idrottsvägen. Detta innebär att de platser som finns vid förskolan blir  
     lediga för föräldrar som lämnar och hämtar sina barn. 
----------   
 
Exp till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 72 Dnr 07/TN0059 
Hyreskontrakt, Torsås 4:111, del av kallförråd och verkstadslokal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till hyreskontrakt har upprättats mellan Torsås kommun, Tekniska 
nämnden och Kalmarsundsregionens Renhållare för tiden 2008-01-01 – 2008-
12-31. 
 
Hyra 100 000:- kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Hyran avser del av kallförråd och verkstadslokal på fastigheten Torsås 4:111. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upprättat hyreskontrakt, 
 
att ordförande Ingemar Skotheim utses att underteckna hyreskontraktet. 
----------      
 
Exp till: 
Kalmarsundsregionens Renhållare 
Kommunalteknik 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                    2008-04-15 7   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 73 Dnr 08/TN0038 
Uppsägning av lokal för ändrade villkor, kommunförråd och kallförråd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Hyresavtalet med Torsås Fastighets AB gällande kommunförrådet och 
kallförråd är uppsagt till omförhandling den 2008-012-31. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera uppsägningen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 74 Dnr 07/TN0041 
Inköp av vagn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-02-19 § 39 att inköpa T-041/S Stendumper 
från Lantmännen för ett pris av 66 500:- kronor exklusive mervärdesskatt. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har efter diskussion med berörd personal 
kommit fram till att inköp av kranförsedd stendumper vore bättre och effek-
tivare. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att upphäva § 39/08,  
 
att uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson att inom befintlig investerings- 
     budget 2008 i samråd med berörd personal inhandla kranförsedd sten-     
     dumper. 
     ----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
 
 
.
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§ 75 Dnr 08/BN0036 
Anslutning till Torsås kommun vatten- och avloppsnät 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnabo Miljö och Samfällighetsförening och andra motsvarande samfällig-
heter har tidigare haft en förmånlig årlig avgift för anslutningen till Torsås 
kommuns vatten- och avloppsnät. Avgifter för deras del var 2006, 200 kr per 
stuga (30 stugor). Enligt beslut för 2008 är den fasta avgiften inklusive mer-
värdesskatten 1 325 kronor per stuga. 
 
Det har varit ekonomiskt fördelaktigt för föreningen att ha egen anläggning 
ansluten till kommunens VA-anläggning. Med beslutade avgiftshöjningar 
finner styrelsen det tveksamt att fortsättningsvis driva anläggningen i egen regi. 
 
Vid årsmöte i april 2008 kommer frågan upp om att eventuellt överlämna an-
läggningen till kommunen. För att kunna ta ställning till alternativet fortsatt 
drift i egen regi eller eventuellt överlåtande av anläggningen till kommunen så 
vill föreningen få ett förutsättningslöst möte med representanter för Torsås 
kommun om ett eventuellt övertagande och vilka villkor som då kommer att 
gälla. 
 
Föreningen föreslår att kommunen kallar representanter från styrelserna från de 
olika föreningarna som befinner sig i samma situation till ett gemensamt möte 
snarast, då de olika föreningarna har sina stämmor under april och maj . 
 
Skrivelse har inkommit till Kommunstyrelsen Ragnabo Miljö- och Samfällig-
hetsföreningen genom Jan-Ingmar Rosenblad. 
 
Kommunstyrelsens AU beslutar 2008-03-12 § 110 att överlämna skrivelsen till 
Tekniska nämnden för behandling. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att sammankalla represen- 
     tanter för Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening till önskat möte. 
----------   
 
Exp till: 
Ragnabo Miljö- och Samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
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§ 76 Dnr 98/TN0042 
Tillstånd enligt Miljöbalken, Bergkvara avloppsreningsverk, över-
klagande av Miljöprövningsdelegationens beslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Yttrande över Länsstyrelsens inlaga med yrkande angående Torsås kommuns 
överklagande av Miljöprövningsdelegationens, Länsstyrelsens beslut 2008-01-
08, angående tillstånd till utsläpp av avloppsvatten från Bergkvara avlopps-
reningsverk, Torsås kommun, har upprättats. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna förslag till upprättat yttrande och översända yttrandet till Miljö- 
     domstolen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 77 Dnr 08/TN0043 
Reinvestering VA-ledning, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föreslår att ett antal gamla vattenservisled-
ningar utbytes med anledning av Vägverkets kommande asfaltering av Stor-
gatan i Bergkvara. 

 
Medel finns anslagna i årets investeringsbudget. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslagna vattenservisledningar utbytes. 
----------    
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 78 Dnr 08/TN0037 
Grävtillstånd och ev beställning av asfaltlagning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2008-03-25 inkom från Fortum Service AB, genom Karl-
Gustav Nilsson för tillstånd till kabelschakt utmed Ragnabovägen enligt 
bifogad kartskiss.  
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar i ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att medge tillstånd för grävning enligt bifogad kartskiss, dock skall kontakt 
     tas med berörd vägsamfällighet, 
 
att översända beslutet till NCC för kännedom. 
----------   
 
Exp till: 
Fortum Service AB 
NCC 
Kommunalteknik 
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§ 79 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för del av fastigheten Applerum 5:6, Torsås kommun, Kalmar 
län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
del av fastigheten Applerum 5:6, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Planändringen innebär att ca 3 500 m2 naturmark omvandlas till bostadsmark. 
Syftet med planen är att tillskapa en tomt för att möjliggöra en nybyggnad av 
ett enbostadshus. 
 
Planområdet ligger i Applerum i norra delen av Torsås, ca 1,5 km från cent-
rum. Området är en del av den kommunägda fastigheten Applerum 5:6. 
 
Förslaget är nu utställt för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §.  
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
planen har tillställts planhandlingar. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot upprättat för- 
     slag till detaljplan. 
---------   
 
Exp till: 
Vatten och Samhällsteknik AB 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 80 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42, Torsås kommun, 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Torsås 6:17 och del av 2:42, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra ytterligare fler-
bostadshus i ett centralt och attraktivt område vid Torsåsån samt möjliggöra ut-
husbebyggelse på befintlig innergård. 
 
Förslaget är nu utställt för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
planen har tillställts planhandlingar för yttrande.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot upprättat för- 
     slag till detaljplan. 
----------   
 
Exp till: 
Vatten och Samhällsteknik AB 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 81 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för del av fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, Torsås kommun, 
Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Spinova AB att expan-
dera sin verksamhet söderut. Samtidigt kan den nya industrivägen detaljplane-
läggas och befintliga samt nya industrifastigheter anslutas mot vägen. 
 
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen5 kap 
20 §. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha väsentligt intresse av planen 
har tillställts planhandlingar för yttrande. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot upprättat för 
     slag till detaljplan. 
----------   
 
Exp till: 
Vatten och Samhällsteknik 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 82 Dnr 07/TN0077 
Information ang snöröjning säsongen 2008-2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har upprättat förslag till annons i dags- 
pressen angående snöröjning för säsongen 2008-2009. 
 
Upphandling av snöröjning kommer att ske senare i år. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upplägget. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 83 Dnr 08/TN0009 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att från och med 1 maj 2008 
gäller ny prislista på Teknos färg från Lindbergs Bygg & Färg 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i delegation att bevaka prishöjningar 
     på upphandlingar samt att fortsättningsvis anmäla detta till sammanträdena  
     i oktober månad. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 84 Dnr 08/TN00009 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att det blir aktuellt med 
breddning av Timmervägen i Bergkvara, då Vägverket skall bredda mötes-
platserna. 
 
Även ny väg är aktuell i samband med ny detaljplan för kv Garvaren 5 och 6 
och del av Bergkvara 2:1, Lindberg Bygg & Färg. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 85 Dnr 08/TN0041 
Skrivelse från föräldraföreningen – BUS ang Bergkvara skola 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2008-04-04 inkom från föräldraföreningen – BUS på 
Bergkvara skola, genom Frida Portin, angående marken på andra sidan gå-
gatan från skolgården räknat. Marken vid kullen och den gräsbeklädda fot-
bollsplanen, denna mark som flitigt används av skolbarnen på Bergkvara skola, 
ligger alltså utanför TBAB:s skötselområde enligt skrivelsen. 
 
Av skrivelsen framgår att nedanför kullen finns en massa snår och stenar som 
föräldraföreningen önskar få bortgrävda samt att frakta bort en del sten som 
hamnar på gågatan. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar i ärendet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att utreda frågan till Tek- 
     niska Nämndens sammanträde i maj månad. 
----------   
 
Exp till: 
Frida Portin 
Kommunalteknik 
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§ 86 Dnr 08/TN0028 
Granskning av VA-ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunens revisorer har gett Komrev inom Öhrlings Pricewaterhouse 
Coopers i uppdrag att genomföra granskning av VA-ekonomin. 
 
Granskningsrapport gällande Granskning av VA-ekonomi föreligger. 
 
Revisorerna överlämnar rapporten till Tekniska nämnden för beaktande samt 
till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges presidium för kännedom. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2008-04-01 § 85 att bjuda in teknisk chef Tommie 
Sigvardsson till Kommunstyrelsen för redovisning av planerade åtgärder med 
anledning av rapporten. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att redovisa planerade åt- 
      gärder för Kommunstyrelsen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik    
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§ 87 Dnr 08/TN0042 
Frågor gällande enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt Kommunstyrelsen protokoll 2008-04-01 ställer ledamoten Irma 
Folkesson, c, frågan om de extra pengar som ska anslås till kommunen för 
enskilda vägar. 
 
Kommunstyrelsen beslutar 2008-04-01 § 95 att bjuda in teknisk chef Tommie 
Sigvardsson för en redovisning av arbetet med enskilda vägar samt de extra 
pengar som ska anslås till kommunen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att informera Kommun- 
     styrelsen angående bildandet av samrådsgrupp för enskilda vägar. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 88 Dnr 08/TN0030 
VA söder om Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens AU beslutade 2008-04-08 § 146 att bjuda in teknisk chef 
Tommie Sigvardsson för en redovisning av WSP:s utredning beträffande VA 
söder om Bergkvara. 
 
Projektering av ärendet pågår. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att informera Kommun- 
     styrelsens AU i ärendet. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 89 Dnr 08/TN0004 
Anmälan bostadsanpassningsbidrag 
 
Sekreteraren meddelar att bostadsanpassningsbidrag beviljats med 199,0 Tkr 
och att beställda arbeten uppgår till ca 70,0 Tkr, dessutom ett beviljat bidrag på 
500,0 Tkr från år 2007 som pågår. Summa 770,0 Tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen.  
----------   
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§ 90 Dnr 08/TN0001 
Studieresa 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson förslår att Tekniska nämnden i samband 
med sammanträdet i juni gör studiebesök vid vattenverket i Yxneberga, där 
nybyggnation pågår. 
 
Information kommer att ges av Harald Persson, Kalmar Vatten AB. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson att ordna studiebesök vid  
     vattenverket i Yxneberga den 17 juni i samband med ordinarie samman- 
     träde. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 91 Dnr 08/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att nästa sammanträde hålles tisdag 2008-05-20 klockan 08.00. 
----------   
 


