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 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2008-10-21 klockan 08.00-11.00 
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande 

 Lars Petersson, s. 
 Pär Larsson, c, tjänstgörande ersättare 
 Tommy Pettersson, tp 

 Kjell Mattsson, kd 
  

 
 

 
 

 
 
 
Övriga deltagande Tommie Sigvardsson, teknisk chef  
 Anne-Charlott Harrysson, sekreterare 

 
 
 

 
 
 
Utse att justeras Per Larsson 
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2008-10-24 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 177-192 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande ............................................................. 
  Ingemar Skotheim 
 
                                Justerande ..............................................................  
  Per Larsson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2008-10-21 
 
Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2008-10-24 anslags nedtagande  2008-11-14 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 177 Dnr 08/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2008-09-30. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 178 Dnr 08/TN0068 
Balanserade styrkort 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar uppföljning av tekniska 
nämndens styrkort. 
 
Ett antal nya nyckeltal ska tas fram till bokslutet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 179 Dnr 08/TN0064 
Elförsörjning torghandelsplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör i ärendet. 
Tidigare har torghandlare som har haft behov av eluppkoppling kunnat nyttja 
ett uttag på f.d. polishuset enl överenskommelse med tidigare fastighetsägare. 
Den nya fastighetsägaren är ej villig att fortsätta den överenskommelsen. 
En del av torghandlarna behöver en tillgänglig eluppkoppling för att kunna 
bedriva torghandel. 
Nämndens ledamöter anser att det är viktigt med ett levande torg och vill skapa 
bra förutsättningar för att bedriva torghandel. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-09-23 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att undersöka möjligheten att skriva avtal med den nya 
fastighetsägaren till g:a polishuset om elförsörjning till torghandelsplatser. 
 
Tommie Sigvardsson redovisar förslag till avtal med fastighetsägaren till g:a 
polishuset om elförsörjning till torghandelsplatser och förslag till taxa för år 
2009 för nyttjande av eluttag vid torghandelsplats. 
 
Elanslutning torgplats / år  750 kr (torgplats 1 g/vecka) 
Elanslutning tillfällig torgplats / dag 35 kr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna tekniska chefens förslag till avtal samt 
 
att anta förslag till taxa 2009 gällande elanslutning torghandelsplats.  
 
-------- 
 
Exp. till 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-10-21 5   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 180 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. 
 
Tekniska nämnden gav 2008-08-17 teknisk chef Tommie Sigvardsson i 
uppdrag att infordra anbud på snöröjning i tätorterna. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar delar av förfrågningsunderlagets 
innehåll, att i timkostnadsersättningen skall även beredskapsersättning ingå. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkomna anbud. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att uppdra åt ordföranden Ingemar Skotheim, ledamoten Pär Larsson och 

teknisk chef Tommie Sigvardsson att i samråd med inköpskontoret i 
Kalmar slutföra upphandlingen. 

-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 181 Dnr 08/TN0006 
Trafikföreskrifter i RDT 
 
Ärendebeskrivning 
 
Remiss från Länsstyrelsen i Kalmar län inkom 2008-10-02 föreligger.  
Länsstyrelsen har genomfört en uppdatering av samtliga tills vidare gällande 
trafikföreskrifter som har meddelats av Länsstyrelsen. I uppdateringen har 
justeringar gjorts för att få skyltning och föreskrifter att överensstämma. 
 
Länsstyrelsen överlämnar förslag till trafikföreskrifter som skall beslutas av 
Länsstyrelsen och publiceras i RDT. Yttrande över förslaget skall lämnas 
senast den 7 november. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogjorde för de synpunkter som framkom 
vid möte 2008-10-14 med Håkan Hadevik, Länsstyrelsen, och Björn 
Gustavsson, konsult.  
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  meddela Länsstyrelsen att ingen erinran föreligger på förslaget förutom de 

synpunkter som framfördes vid ovannämnda möte. 
 
---------- 
 
Exp till 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Kommunalteknik 
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§ 182 Dnr 08/TN0069 
Trafiksäkerhet oskyddade trafikanter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalteknik har fått ett erbjudande från företaget Amparo Solutions att 
göra en test av deras hastighetsdisplay. 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föreslår att erbjudandet antas och att 
hastighetsdisplayen placeras på Elledahlsgatan under testperioden eftersom de 
boende har påtalat problem med höga hastigheter. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   anta tekniske chefens förslag. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik
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§ 183 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Länsstyrelsens beslut daterat 2008-09-23 föreligger där de lämnar tillstånd till 
schaktning för VA-ledning inom fornlämningsområde. 
Villkor för tillståndet är att om en fornlämning påträffas under grävning skall 
arbetet omedelbart avbrytas. Den som leder arbetet skall omedelbart anmäla 
förhållandet till Länsstyrelsen. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   uppmana konsultföretaget WSP Samhällsbyggnad att vid planeringen av 

ledningssträckningen i möjligast mån undvika kända fornlämnings-
områden. 

--------- 
 
Exp. till 
WSP Samhällsbyggnad 
Kommunalteknik 
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§ 184 Dnr 06/TN0070 
Garantibesiktning enskild väg 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för utlåtande över garantibesiktning 
av enskilda vägen mellan Gullemåla- Brändabo efter ett beläggningsarbete som 
utfördes 2006. 
De fel och brister som påtalades har åtgärdats och garantitiden är förlängd till 
2009-10-20. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   notera informationen. 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 185 Dnr 08/TN0071 
Energibesiktning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för ärendet. 
Energibesiktning ska göras på fastigheter innan årsskiftet. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ställa en förfrågan till Torsås Fastighets AB om möjligheten att ansluta sig 

till deras avtal. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-10-21 11   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 186 Dnr 05/TN0007 
Avtal vägbelysning mellan Torsås kommun och E.ON 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerar om den dialog som har varit 
mellan Lars Pettersson, E.ON och honom och går igenom avtalsförslag från 
E.ON som Kommunalteknik erhöll från E.ON 2008-06-25. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ej godkänna avtalet i nuvarande form gällande punkterna 10 och 11, 
 
-------- 
 
Exp till  
E.ON, Lars Pettersson 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Kommunalteknik 
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§ 187 Dnr 08/0066  
Kostnadskalkyl, Yxneberga infiltrationsvattenverk. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör i ärendet. 
Den kostnadskalkyl för det nya infiltationsvattenverket i Yxneberga samt 
uppräknade driftskostnader som inkommit från Kalmar Vatten AB aviserar om 
prishöjning på 1.19 kr/m3 från och med 2009-05-01. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-09-23 att utse presidiet till föhandlings-
grupp. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att redovisa kostnadskalkylen för Kommunstyrelsen och vad den kan innebära 

i förändrat kubikmeterpris på renvattnet innan den kommande 
förhandlingen. 

 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 188 Dnr 08/TN0072 
Offert sidomonterad slaghack 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunalteknik har begärt in offerter på en sidomonterad slaghack. 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för inkomna offerter. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att slutföra inköpet efter de 

direktiv som nämnden givit. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 189 Dnr 08/TN0073 
Länsinfragruppen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för möte han deltagit i med länets 
arbetsgrupp för länsinfrastruktur. 
De har tagit fram förlag till objekt i den egna kommunen samt i annan kommun 
som ska tas med i kommande infrastrukturplan. 
 
Tekniska chefens förslag på prioriterade objekt  
Inom den egna kommunen:  
Förbifart Torsås 504 och Länsväg 504 västerut från Torsås till kommungränsen   
Annan kommun: 
Länsväg 504 från kommungränsen – Vissefjärda. 
 
Gruppen ska även göra en åtgärdsplanering för länsplanen, direktiven är ännu 
ej klara. Gruppen har fått del av det huvudsakliga innehållet dock inte vilket 
belopp som ska planeras för i år. Cykeltrafik blir eventuellt särskilt omnämnt 
och enskilda vägar ska med i planen. De ska ta fram listor med projekt som ska 
beskrivas med 4-stegsprincipen och vad objektet ska lösa för mål. 
 
Tekniska chefen har föreslagit 3 objekt i Torsås som kan vara aktuella 
- Cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås 
- Cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra Kärr 
- Cykelväg (turistväg) från Bergkvara utefter kusten till Järnsida. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ställa sig bakom tekniska chefens förslag.  
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 190 Dnr 08/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan till seminarium om Handbok för VA i omvandlingsområden har 
inkommit den  28 oktober från Svenkst Vatten samt en inbjudan från Sveriges 
Kommuner och Landsting om ett arbetsrättsseminarium den 13 november  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå deltagande. 
 
--------- 
 
Exp till  
Tommie Sigvardsson 
Kommunalteknik 
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§ 191  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2008-09-18, § 51, angående skötsel av 
stenmjölsplanen. 
 
Underrättelse enligt PBL 5:27 angående förestående antagande av Detaljplan 
för Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2008-10-09, § 242, angående nämndsledamöter 
och sekretess. 
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§ 192 Dnr 08/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag hittills utbetalats med 
1 282 000 kr och beställda arbeten uppgår till 70 000 kr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 


