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§ 92 Dnr 08/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per 30 april 
2008. Aktbilaga. 
 
Ordförande Ingemar Skotheim, s, yrkar att 400,0 Tkr för vinterväghållning i 
årets budget används för grusning av enskilda vägar och att speciell satsning 
bör göras på s k blåvägar. 
 
Tommy Petersson, tp, påtalar att entreprenören (NCC) måste tillse att 
snöröjarna anpassar sin snöröjningsutrustning på sådant sätt att grusvägarna 
hålls intakta under tjälfri vintersäsong. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  400,0 Tkr i årets budget för vinterväghållning används för grusning av  
      enskilda vägar i Torsås kommun. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
Ekonomikontoret 
NCC 
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§ 93 Dnr 07/TN0041 
Kompletteringsbudget 2008 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-01-15 § 2 att hos Kommunfullmäktige 
begära överflyttning av medel från 2007 års investeringsbudget till 2008 års 
investeringsbudget. 
 
Tekniska nämnden hemställde även 2008-01-15 § 25 hos Kommunfullmäktige 
om överflyttning av resterande medel 263 300:- kronor för bostadsanpassning 
om överflyttning till 2008 års budget. 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-04-01 § 79 föreligger. Kommunfull-
mäktige beslutar att godkänna överföring av investeringsbudget till komp- 
letteringsbudget 2008 och att avslå Tekniska nämndens begäran om överföring 
av driftbudget. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera Kommunfullmäktiges beslut. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 94 Dnr 08/TN0044 
Skrivelse angående stranden, Skeppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Stugföreningen Norra Kärr, genom Leena Bergkvist, ansöker om bidrag med  
5 000:- kronor för att samla ihop och bortforsla all tång som under hösten och 
vintern lagt sig som ett stort brunsvart illaluktande täcke över hela grön-
området mellan havet och vägen i Skeppevik. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson meddelar att ett bidrag om 5 000:- kronor/år 
utbetalas till Stugföreningen för gräsklippning o dyl. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå framställningen om bidrag då tidigare beslut i Tekniska nämnden fort-   
     farande gäller att endast ansvara för drift och underhåll på de 3 badplatserna  
     Fulvik, Dalskär och Badudden. 
----------   
 
Exp till: 
Stugföreningen Norra Kärr 
Kommunalteknik 
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§ 95 Dnr 07/TN0041 
Inköp av hjullastare (lastmaskin) 
 
Ärendebeskrivning 
 
I  2008 års investeringsbudget finns medel anslagna för inköp av hjullastare 
(lastmaskin). 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-01-15 § 7 att uppdra åt teknisk chef 
Tommie Sigvardsson att påbörja upphandling av hjullastare. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkomna anbud. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att Kalmar kommun, Fastighets- och inköpskontoret får uppdraget att slutföra  
     upphandlingen beträffande hjullastare.  
----------   
 
Exp till: 
Kalmar kommun, Fastighets- och inköpskontoret 
Kommunalteknik   
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§ 96 Dnr 06/TN0040, 08/TN0032, 08/TN0036 
Övertagande av VA-anläggningar, fritidsområden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar från sammanträffande med 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening  2008-03-14, Norragårdens samfällighet 
2008-04-11 samt Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening 2008-05-07 an-
gående övertagande av VA-anläggningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s har medverkat vid 
överläggningarna. 
 
Samfällighetsföreningarna önskar gemensamt möte med Tekniska nämnden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att inbjuda sakkunnig till nämnden, 
 
att i övrigt notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 97 Dnr 05/TN0007 
Avtal vägbelysning mellan Torsås kommun och E.ON 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson och ordförande Ingemar Skotheim, s, har 
2008-05-06  sammanträffat med Lars Pettersson, företrädare för E.ON. 
 
Tommie Sigvardsson informerar Tekniska nämnden från mötet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att efter förslag från ordförande Ingemar Skotheim, s och teknisk chef Tommie  
     Sigvardsson tillstyrka övertagande av vägbelysning från E.ON, 
 
att föreslå Kommunstyrelsen teckna avtal för vägbelysning mellan Torsås  
     kommun och E.ON från den 1 januari 2009. 
----------  
 
Exp till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-05-20  8   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 98 Dnr 07/TN0006 
Beslut angående statsbidrag till kollektivtrafikåtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande 
åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet för år 2008 har sökts hos Väg-
verket 
 
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 
terminalen i Bergkvara och torget i Torsås. 
 
Bidragsansökan avser ombyggnad av plattform och övergångsställen i Torsås 
samt ombyggnad av busslinga med gångbana och plattform i Torsås. 
 
Vägverkets beslut daterat 2008-04-16 samt Kalmar Läns Trafik AB beslut 
daterat 2008-04-24 föreligger. Aktbilaga.  
 
Summa 655 000:- kronor för anpassning av hållplatser i Torsås och Bergkvara. 
Av det beviljade beloppet är statsbidrag 50 %. Första utbetalningen av stats-
bidraget görs när objekten har startat och till halva beloppet. Objekten ska vara 
genomförda senast 31 oktober 2008 och slutredovisningen skall då även vara 
KLT tillhanda. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna gjorda revideringar av objekten, 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att påbörja upphandling av  
     objekten. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 99 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås 
kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för att uppföra 10-15 enbostads-
hus inom del av fastigheterna Ragnabo 3:23 och 3:28. 
 
Detaljplaneförslaget är nu föremål för granskning enligt Plan- och bygglagens 
5 kap 20 §. Eventuella synpunkter ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast 
den 16 maj 2008. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha väsentligt intresse av planen 
har tillställts planhandlingar för yttrande. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att granska planförslaget 
     och avge yttrande till Byggnadsnämnden. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 100 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för fastigheten Binnaretorp 2:3, ”Gullabo Prästård”,Torsås 
kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Binnaretorp 2:3, ”Gullabo Prästgård”, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Syftet med planändringen är att ändra användningen från bostäder till 
bostäder/skola. 
 
Planområdet ligger i de centrala delarna av Gullabo. Området omfattar cirka 
7 200 m2 och består av den kommunägda fastigheten Binnaretorp 2:3. 
 
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen 5 kap 
20 §. Eventuella synpunkter ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast den 2 
juni 2008. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha väsentligt intresse av planen 
har tillställts planhandlingar för yttrande. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att granska planförslaget 
      och avge yttrande till Byggnadsnämnden. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik
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§ 101 Dnr 08/TN0005 
Program för Djursvik, Torsås kommun, Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar, har upprättat handlingar avseende 
Program för Djursvik, Torsås kommun, Kalmar län. 
 
Programområdet innefattar Djursviks samlade bebyggelse samt delar av om-
givande öppen mark. Syftet med planprogrammet är att identifiera lämpliga 
platser för ny bostadsbebyggelse i Djursvik samt att lyfta fram bevarande-
värden och ge förslag till hur dessa kan utvecklas. Planprogrammet ska sedan 
utgöra underlag för kommunens fortsatta planarbete i Djursvik. 
 
Berörda markägare, representanter för föreningar och samfälligheter, myndig-
heter m fl tillsänds programhandlingar. 
 
Planprogrammet är nu föremål för samråd enligt Plan- och Bygglagen 5 kap 20 
§. Eventuella synpunkter ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast den 5 
juni 2008. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att granska planförslaget 
     och avge yttrande till Byggnadsnämnden. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 102 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. 
 
En mindre ändring av planförslaget har utförts efter utställningstiden, som 
föranleder minskat planområde. Därför ställs planförslaget ut ytterligare en 
gång enligt reglerna i Plan- och Bygglagen 5 kap 27 §. 
 
Syftet med planändringen är att tillskapa en tomt för att möjliggöra en ny-
byggnad av ett enbostadshus. 
 
Sakägare (fastighetsägare), myndigheter och andra som bedömts ha ett väsent-
ligt intresse av planen har tillställts planhandlingar. 
 
Eventuella synpunkter ska vara Byggnadsnämnden tillhanda senast den 21 maj 
2008. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden att ingen erinran föreligger mot reviderat för- 
     slag. 
----------   
 
Exp till: 
Byggnadsnämnden 
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§ 103 Dnr 08/TN0045 
Ekonomireglemente 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ekonomireglemente har upprättats och antagits av Kommunfullmäktige 
2008-04-25. Aktbilaga.  
 
Ekonomireglementet ersätter tidigare styrdokument. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera Kommunfullmäktiges beslut. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 104 Dnr 08/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Föreligger inbjudan från Länsstyrelsen i Kalmar län och Vattenmyndigheten 
Södra Östersjön angående samrådsmöte om väsentliga frågor i Smålands-
kustens delområde i Oskarshamn den 27 maj 2008. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att erbjuda ledamoten Magnus Nilsén att bevista samrådsmötet i Oskarshamn  
     den 27 maj 2008. 
----------   
 
Exp till: 
Magnus Nilsén 
Kommunalteknik    
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§ 105 Dnr 08/TN0007 
Personalärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Handläggare Anita Eriksson har sedan 1992 varit sekreterare i Tekniska 
nämnden och skött diarieföring, protokollsarbete och andra administrativa 
göromål till Tekniska nämnden. 
 
Under de senast åren har planarbetet och bygglovsärende ökat markant för 
tjänstemännen inom Byggnadsnämndens verksamhet. 
 
Under samma period har det för Kommunalteknik inneburit förändringar som i 
stället minskat arbetsbördorna. KSRR har tagit över avfallshanteringen samt 
taxor och administration av detta. Även på andra områden har ansvaret för 
Tekniska nämnden tagits bort. 
 
Kommunchef Tommy Nyberg förslår att Tekniska nämnden beslutar att ändra 
befintlig organisation så att det ansvar för Tekniska nämnden som legat på 
Anita Eriksson (25%) övergår till Ann-Charlotte Harrysson. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att från och med 2008-06-01 entlediga Anita Eriksson från Tekniska nämn- 
     dens arbetsuppgifter och att Ann-Charlotte Harrysson övertar den delen, 
 
att Anita Eriksson övergår till Byggnadsnämnden på heltid. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
Byggnadsnämnden
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§ 106  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson meddelar att eken på Kalmarvägen nu är 
borttagen enligt beslut i Tekniska nämnden 2008-02-19. 
 
Vidare meddelas att  teknisk chef Tommie Sigvardsson sammanträffat med 
representanter för Gullabo Hembygdsförening beträffande VA-avgift, ärendet 
avslutat enligt Tommie Sigvardsson. 
 
Anslutningsavgift Torsås 1:18 (Tuppentomten) är inbetalad och klar. 
 
Obetald konsumtionsavgift enligt Tekniska nämnden 2008-03-18 är klar. 
 
Miljöförvaltningen inbjuder till informationsmöte om biogas den 26 maj 2008 i 
Nya kommunhuset, Torsås. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson meddelar att tätortsmärket upphör att gälla 
fr o m 1 november 2008. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 107 Dnr 08/TN0004 
Anmälan bostadsanpassningsbidrag 
 
Sekreteraren meddelar att bostadsanpassningsbidrag beviljats med 666 402:- 
kronor och att beställda arbeten uppgår till ca  200 000:- kronor.  
 
Anslagna medel 1,0 Mkr. 
 
Sekreteraren meddelar att Kommunfullmäktige 2008-04-23 § 38 avslagit 
Tekniska nämndens begäran om överflyttning av 263 300:- kronor. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 108 Dnr 07/TN0021 
Timmervägen, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar från möte med företrädare för 
Bergkvara Hamn & Stuveri AB angående upprustning av timmervägen i 
Bergkvara. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdraget att genomföra nödvändiga  
     åtgärder, 
 
att finansiering sker ur årets investeringsbudget. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-05-20  19   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
§ 109 Dnr 08/TN0048 
Remiss – förslag till ändrade hastighetsgränser på de nationella vägarna 
 
Ärendebeskrivning 
 
Regeringen har beslutat att nya hastighetsgränser ska tillämpas från och med 2 
maj 2008. Inriktningen är att under 2008 och 2009 i samspel med regionala 
systemanalyser och åtgärdsplanering se över hastighetsgränser på de statliga 
vägnätet. Målet är att det nya hastighetsgränssystemet ska integreras med en 
långsiktig inriktning för viktiga funktionella vägförbindelser för pendling och 
godstransporter med högre hastighetsanspråk än bashastigheten. 
 
Kortfattat kommer hastighetsöversynen 2008-2009 att delas in i tre etapper: 
 
Etapp 1, nationella vägar, beslut om nya hastighetsgränser hösten 2008. 
Etapp 2, övriga viktiga funktionella förbindelser, beslut om nya 
hastighetsgränser våren 2009. 
Etapp 3, övriga statliga vägar, beslut om nya hastighetsgränser hösten 2009. 
 
Vägverket översänder utredningar, konsekvensbeskrivningar och före-
skriftsförslag avseende hastighetsförslag på det nationella vägnätet. 
 
Skriftliga synpunkter skall vara Vägverket tillhanda senast den 13 juni 2008. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson delegation att granska och svara på  
      remissen till Vägverket.  
----------   
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 110 Dnr 04/TN0005 
Trafiksäkerhetsärende 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Magnus Nilsén, m, påtalar nödvändigheten av belysning av båda 
infarterna till Söderåkra samhälle från E22. 
 
Tekniska nämnden har vid ett flertal tillfällen påtalat nödvändigheten till  
Vägverket. 
 
Vägverket har i skrivelse daterad 2005-05-23 meddelat att åtgärden att belysa 
avfartsramperna tas upp för genomförande i kommande års verksamhets-
planering. 
 
Göran Hugsén, Vägverket, har 2005-11-25 meddelat per telefon till teknisk 
chef Tommie Sigvardsson att belysningsmast är upptagen i investeringar för 
åren 2006-2008. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att åter påtala för Vägverket nödvändigheten av att belysning av avfarts- 
     ramperna sker snarast. 
----------   
 
Exp till: 
Vägverket,  K-G Edman 
Kommunalteknik 
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§ 111 Dnr 08/TN0001 
Sammanträdestid 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att nästa sammanträde hålles den 17 juni 2008 klockan 08.00 därefter studie- 
     besök vid vattenverket i Yxneberga. 
----------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 


