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§ 134 Dnr 08/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2008-07-31. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 135 Dnr 08/TN0050 
Budget 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar Kommunaltekniks förslag till 
budget och taxor för skattefinansierad, och affärsdrivande verksamhet för 
2009. Aktbilaga. 
 
Ordf. Ingemar Skotheim föreslår att investeringsbudgeten för den 
skattefinansierade verksamheten utökas med 100,0 tkr till småbåtshamnen för 
fortsatt satsning på den offentliga miljön. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att anta ordf. förslag och i övrigt godkänna upprättat förslag till driftbudget, 

investeringsbudget samt taxor för 2009. 
 
-------- 
 
Exp till 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
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§ 136 Dnr 08/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Hastighetsbegränsning Linnéan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2008-08-07 från Maria Hultenius, förälder, med begäran om 
hastighetsbegränsning till 30 km/h utanför förskolan Linnéan och ett fysiskt 
hinder anläggs på Badhusgatan för att tvinga ned hastigheten på trafiken. 
 
Hultenius föreslår att parkeringsrutor anordnas på planen vid Olssonska 
Gården och en grind sätts upp i trädgården mot den planen, på så sätt behöver 
barnen inte gå ut i trafiken. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge ordf. Ingemar Skotheim och teknisk chef Tommie Sigvardsson i 

uppdrag att sammanträffa med personalen på förskolan Linnéan och Maria 
Hultenius för att diskutera fram en lösning. 

 
-------- 
 
Exp till 
Maria Hultenius 
Personalen Förskolan Linnéan 
Kommunalteknik 
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§ 137 Dnr 08/TN0006 
Trafiknämndsärende 
Parkering Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, daterad 2008-05-30, inkom från Gullabo Hemtjänst, genom Ylva 
Svensson, angående parkering av bilar i Gullabo . 
 
Gäster till Värdshuset parkerar sina bilar på Enbärsvägen mellan informations-
tavlan och  Tallkottevägen och skymmer i och med det sikten för andra 
trafikanter. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-06-17 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda parkeringsfrågan  till Tekniska nämndens 
möte i augusti, att efterhöra med affärsinnehavaren i Gullabo om möjligheten 
att flytta informationstavlan närmare affären samt att tills vidare omöjliggöra 
parkering på Enbärsvägen mellan infotavlan och Tallkottevägen med fysiska 
hinder. 
 
Vid kontakt med affärsinnehavaren i Gullabo har det framkommit att 
Kalmarsundsregionens renhållare planerar att anlägga en återvinningsstation i 
anslutning till affären så det är inte aktuellt med någon flyttning av 
informationstavlan närmare affären. 
 
Tekniska Nämndens/trafiknämndens beslut 
 
att med stöd av trafikförordningen (1998:1276) 10 kap, 1 §, punkt 13, 

tidsbegränsa parkering till högst 5 minuter i parkeringsficka längs 
Enbärsvägen, Gullabo samhälle. 
 

att föreskriften träder i kraft 2008-10-01. 
 
att  övrig parkering till bl.a. värdshuset får ske på parkeringsplatsen på 

grusplanen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Gullabo Hemtjänst/Ylva Svensson 
Kommunalteknik 
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§ 138 Dnr 08/TN0054 
Parkering Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, inkom 2008-08-08 från Firma Lothalinds HB, genom Ulf-Peter 
Rosenblad, angående parkering av bilar på Allfargatan i Torsås. 
 
Rosenblad beskriver hur bilar parkerar ”kors och tvärs” i bussfickor, över 
cykelbanor, inkörda vid affärerna, framför utfarter m.m. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att tillskriva polisen om att de gör en insats för att komma tillrätta med 

parkeringsproblemen i Torsås samhälle 
 
-------- 
 
Exp till 
Polismyndigheten i Kalmar län 
Firma Lothalind HB/Ulf-Peter Rosenblad 
Kommunalteknik 
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§ 139 Dnr 08/TN0053 
Trafiken på Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, inkom 2008-07-18 från Carl Åresved angående trafiken genom 
samhället på Allfatgatan i Torsås. 
 
Åresved beskriver hur bilar, mc och mopeder nattetid signalerande och med 
hög hastighet kör på Allfargatan och Elledalsgatan. Boende i ”Tuppenhuset” 
störs mycket av denna buskörning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att tillskriva polisen om problemen med buskörning nattetid i Torsås samhälle 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att tillskriva 

fastighetsägare längs Elledahlsgatan och i dess närområde och efterfråga 
synpunkter på att stänga av Elledalsgatan för motorfordonstrafik i höjd 
med Riksbyggens fastighet. 

 
-------- 
 
Exp till 
Polismyndigheten i Kalmar län 
Carl Åresved 
Kommunalteknik 
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§ 140 Dnr 08/TN0052 
Ansökan om bidrag, enskild väg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, inkom 2008-07-14 från Olof Olsson, Påboda, med ansökan om 
bidrag till enskild väg för utförda förbättringar. 
 
Olsson ansöker om bidrag dels för etapp 1, 6 699 kr, för grusning av en 
vägsträcka ned till permanent boende och dels för etapp 2, 2 330 kr, för 
grusning av en vägsträcka till sommarboende. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ta upp frågan vid det kommande mötet, med entreprenören för enskilda 

vägar, NCC Roads AB. 
 
-------- 
 
Exp till 
Olof Olsson 
Kommunalteknik 
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§ 141 Dnr 07/TN0077 
Snöröjning i tätorter. Säsongen 2008-2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-04-15 att annonsera efter maskinägare, 
intresserade att snöröja i tätorterna i Torsås kommun. 
 
Intresseanmälningar från 5 st. maskinägare har inkommit. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att infordra anbud på 

snöröjning i tätorterna. 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 142 Dnr 07/TN0006 
Statsbidrag till kollektivtrafikåtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Statbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det 
kommunal väg- och gatunätet för år 2008 har sökts hos Vägverket. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-08-21, § 114, att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson uppdraget att anlita WSP för att upprätta förslag tillförbättring i 
trafiksäkerhets- och handikappsynpunkt av busshållplatserna vid f d terminalen 
i Bergkvara och torget i Torsås. 
 
Bidragsansökan avser ombyggnad av plattform och övergångställen i Torsås 
samt ombyggnad av busslinga med gångbana och plattform i Torsås. 
 
Vägverkets beslut daterat 2008-04-16 samt Kalmar Läns Trafiks 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 utbetalning 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 nämnden beslutade 2008-05-20, § 98, att godkänna gjorda 
revideringar i objekten och uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson att 
påbörja upphandling av objekten. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkomna anbud samt omtalar att 
anslagna medel ej är tillräckliga för att utföra ombyggnaden. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-06-17 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet med KLT och Vägverket Region 
Sydöst. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avbryta upphandlingen. 
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att ge teknisk chef i uppdrag att gemensamt med KLT och Vägverket Region 

Sydöst utarbeta ett alternativ och utföra arbetet i egen regi. 
-------- 
 
Exp till 
KLT 
Vägverket Region Sydöst 
Kommunalteknik 
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§ 143 Dnr 07/TN0090 
Tillbyggnad personalutrymmen, Bergkvara reningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-11-20, § 175 att uppdra åt teknisk chef 
Tommie Sigvardsson att upphandla entreprenaden för tillbyggnad av 
personalutrymmen vid Bergkvara reningsverk. 
 
Bygglov har tidigare beviljats. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkomna anbud samt omtalar att 
anslagna medel ej är tillräckliga för att utföra byggnationen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-06-17 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att förhandla med anbudsgivare med ändrade 
förutsättningar för utbyggnaden. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föreslår att ambitionsnivån i ombyggnaden/ 
tillbyggnaden av personalutrymmen sänks och att han tillsammans med 
skyddsingenjören besiktar det nuvarande personalutrymmet och med det 
resultatet som grund utarbetar ett nytt förfrågningsunderlag. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  avbryta den pågående upphandlingen. 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utarbeta ett nytt 

förfrågningsunderlag.    
-------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 144 Dnr 06/TN0053 
Reservvattentäkt, Gummebo vattenskyddsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden behandlade ärendet 2007-12-18, § 189 och  
V ordförande Anna-Lena Johansson, c, yrkade 2008-01-15, § 23 att ärendet tas 
upp på nämndens sammanträde i februari. 
Anna-Lena Johansson var ej närvarande vid sammanträdet 2008-02-19 och  
Tekniska nämnden beslutade att bjuda in Magnus Johansson till nämndens 
sammanträde den 18 mars 2008. 
 
Magnus Johansson redogör för sina ståndpunkter i ärendet och en begäran om 
upphörande av att Gummebo vattenskyddsområde/ reservvattenskyddsområde 
upphör.  
 
Kommunalteknik har lämnat in en ansökan om godkännande av 
provtagningsprogram för vattenverket i Bergkvara till miljönämnden. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-03-18 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att förhöra sig om Kalmar kommuns skyddszoner för 
vattentäkter och att invänta miljönämndens beslut angående ansökan om 
godkännande av provtagningsprogram för Bergkvara vattenverk. 
 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  provpumpning av vattentäkternas ska ske för att fastställa tillgången på 

vatten i borrhålen. 
 
att avvakta Kalmar kommuns ställningstagande för deras vattenskydds-

område. 
---------   
 
Exp till: 
Kommunalteknik 
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§ 145 Dnr 06/TN0040, 08/TN0032, 08/TN0036 
Övertagande av VA-anläggningar, fritidsområden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef informerade tekniska nämnden 2008-05-20 om de 
sammanträffande med Kroka-Påbonäs samfällighetsförening 2008-03-14, 
Norragårdens samfällighet 2008-04-11 samt Ragnabo Miljö- och 
samfällighetsförening 2008-05-07 angående övertagande av VA-anläggningar. 
 
Kommunstyrelsens ordförande Roland Swedestam, s har medverkat vid 
överläggningarna. 
 
Samfällighetsföreningarna önskar gemensamt möte med Tekniska nämnden. 
 
Kansliadministratören efterfrågar beslut i ärendet. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  enligt tidigare beslut 2008-05-20, § 96, inbjuda sakkunnig till nämnden 

och samtidigt bjuda in Kommunstyrelsen arbetsutskott för att diskutera 
frågan. 

 
att  kalla till möte och bjuda in två st representanter från vardera förening 

Kroka-Påbonäs samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet samt 
Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening samt representanter från 
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Tekniska nämnden. 

 
---------- 
 
Exp till 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening  
Norragårdens samfällighet  
Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening  
Kommunstyrelsen arbetsutskott 
Kommunalteknik 
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§ 146 Dnr 06/TN0069 
Medborgarförslag – Cykelväg mellan Torsås och Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag föreligger från Lena Robertsson angående cykelväg mellan 
Torsås och Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2006-12-18 att överlämna medborgarförslaget 
till Tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-01-09 att bjuda in Vägverket för en 
diskussion i ärendet. 
 
Kansliadministratören efterfrågar beslut i ärendet. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att under hösten inbjuda 

representant från Vägverket Region Sydöst för överläggningar. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Vägverket Region Sydöst 
Kommunalteknik
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§ 147 Dnr 07/TN0026 
Ansvar Hallagärde deponi 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens AU beslutar i protokoll 2007-03-20, § 140 att ansvaret för 
Hallagärde avfallsanlägggning fortfarande ligger kvar på Tekniska nämnden/ 
Kommunalteknik. 
 
Meddelande från Lässtyrelsen 2007-04-02 angående ändrad verksamhets-
utövare vid Hallagärde avfallsanläggning, Torsås kommun föreligger. 
 
Förslag till avtal mellan Torsås kommun, Tekniska nämnden och KSRR 
föreligger. 
 
Begäran om komplettering av miljörapport för Hallagärde avfallsanläggning 
inkom 2007-04-10. Begärd komplettering har insänts till Länsstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 2007-06-12 att teknisk chef Tommie 
Sigvardsson ska återkomma med ett avtalsförslag från Kalmarsundsregionens 
Renhållare. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att ta fram ett avtalsförslag 

som skall gälla fr.o.m. 1 januari 2009. I avtalet ska det ingå provtagning, 
framtagande av miljörapport och myndighetskontakter bl.a. 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
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§ 148 Dnr 07/TN0088 
Offentliga miljöer i Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2007-11-12 § 239 angående offentliga miljöer i 
Torsås kommun föreligger där det uppdras åt Tekniska nämnden att upprätta 
ett förslag med minst två ambitionsnivåer på skötsel av den offentliga miljön. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-11-20 att inbjuda turismansvarige Stine 
Breum-Appelqvist till nämndens sammanträde. 
 
Minnesanteckningar från möte den 9 november 2007 med Tuulikki Åkesson, 
Frida Portin, Stine Breum-Appelqvist samt Tommie Sigvardsson föreligger. 
 
Förslag till åtgärder för offentliga miljöer i Torsås kommun har upprättats av 
turismansvarig. Aktbilaga. 
 
Turismansvarig informerade Tekniska nämnden i ärendet vid deras 
sammanträde 2007-12-18. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att ta fram ett förslag på 

skötsel av den offentliga miljön med högre ambitionsnivå än den som är 
idag.   

--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-08-19 18   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 149 Dnr 08/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande inbjudan till konferenser och seminarier har inkommit: 
Temadag om den nya kemikalielagstiftningen i Växjö den 18 oktober 2008. 
Livsmedelsverkets temadag om Vattenburna sjukdomsutbrott – risker och 
krishantering den 5 november 2008 i Göteborg. 
Mötesplats Södra Smålands inbjudan Klimatanpassning ur ett sydsvenskt 
perspektiv, den 9 oktober 2008 i Växjö. 
Slutseminarier för projektet ”Smart trafikant”, den 16 september i Kalmar. 
En presentation från Magnus Klase och vilka utbildningar företaget kan 
erbjuda. 
 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att erbjuda teknisk chef Tommie Sigvardsson att delta i temadag om den nya 

kemikalielagstiftningen i Växjö den 18 oktober 2008. 
 
att  avstå deltagande i Livsmedelsverkets temadag ”Vattenburna 

sjukdomsutbrott – risker och krishantering” den 5 november 2008. 
 
att  avstå deltagande i Mötesplats Södra Smålands seminarie 

”Klimatanpassning ur ett sydsvenskt perspektiv”  den 9 oktober 2008. 
 
att erbjuda ordförande Ingemar Skotheim deltagande i slutseminarier för 

projektet ”Smart trafikant” i Kalmar den 16 september.   
 
att  notera informationen om Magnus Klases utbildningar.  
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 150  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om att ett nedskräpat område 
söder om Torsås vid Karlskronavägen har rensats upp. Enl. Dnr 08/TN0049,  
§ 127, 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-06-17, § 59, angående förändring av 
budgetramar för år 2008. 
 
Sekreteraren redovisade det lämnade yttrandet till Byggnadsnämnden över 
detaljplanen för fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås samhälle. 
 
Sekreteraren redovisade det lämnade yttrandet till Byggnadsnämnden över 
detaljplanen för fastigheterna Torsås 4:2 och 2:42, Torsås samhälle. 
 
Länsstyrelsens beslut angående hastighetsbegränsning till 50 km/h på väg 522, 
sträckan 134-138 i Kvilla. Länsstyrelsen avslår ansökan. 
 
Länsstyrelsens beslut angående hastighetsbegränsning till 50 km/h på väg 504 i 
Trankvill. Länsstyrelsen avslår ansökan. 
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§ 151 Dnr 08/TN0055 
Väg 504 genom gamla Bergkvara-Storgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2008-08-18 från Leif Lindberg angående den av Vägverket 
Region Sydöst planerade asfalteringen av Storgatan i Bergkvara samhälle. 
 
Enligt Lindberg planerar inte Vägverket att höja kantstenar och trottoarer. 
Slutresultatet blir att nivåskillnaden mellan vägbana och trottoarer helt 
försvinner. Han anser vidare att den rätta lösningen är att först avlägsna den 
gamla asfalten på vägbanan och därefter ta bort den underliggande gatstenen, 
justera kantstenen och därefter lägga ny asfalt i nivå med den gamla gatstenen. 
Då återfås den nivåskillnad på 10-12 cm som passar in i den gamla 
bebyggelsen och fotgängarna ges en tryggare trafikmiljö. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ställa sig bakom Lindbergs skrivelse. 
 
att  tillskriva Vägverket om att trottoarer utefter Storgatan anpassas till 

intilliggande fastigheter och dess ägares behov och att en trafiksäker miljö 
skapas för de gångtrafikanter som befinner sig i området utefter Storgatan.
  

 
--------- 
Exp till  
Vägverket Region Sydöst 
Kommunalteknik 
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§ 152 Dnr 08/TN0001 
Sammanträdestid 
 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  nästa sammanträde hålles den 23 september klockan 08.00.  
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
 


