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Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande 

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

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

 
 
 

 
 
 
Utse att justeras Tommy Petersson 
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2008-12-19 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 209-228 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande ............................................................. 
  Ingemar Skotheim 
 
                                Justerande ..............................................................  
  Tommy Petersson 
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Datum för   Datum för 
anslags uppsättande 2008-12- anslags nedtagande  2009-01- 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 209 Dnr 08/TN0002 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per  
2008-11-30. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 210               Dnr 08/TN0050 
Förslag till kompletteringsbudget 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar förslag till kompletteringsbudget 
för år 2009 enligt aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att hos Kommunfullmäktige hemställa om överflyttning av medel enligt 

aktbilaga från 2008 års investeringsmedel till 2009 års investeringsmedel.  
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunfullmäktige 
Ekonomikontoret 
Kommunalteknik 
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§ 211 Dnr 08/TN0005 
Detaljplan för ny kommunikationsled i Södra industriområdet i Torsås, 
Torsås kommun  
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till 
miljökonsekvensbeskrivning för ny kommunikationsled i Torsås, Torsås 
kommun. 
 
Detaljplaneförslaget är nu föremål för samråd enligt Plan- och bygglagen,  
5 kap, 20 §. 
 
Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att belysa och sammanställa 
förutsättningar och konsekvenser för att anlägga en ny kommunikationsled till 
de södra industriområdena i Torsås och därmed ändra trafikföringen till 
industrierna och genom samhället. 
 
Sakägare, myndigheter och andra som bedömts ha ett väsentligt intresse av 
planen har tillsänt handlingar för yttrande. 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att meddela Byggnadsnämnden följande synpunkter: 
  
 En gång- och cykelväg bör anläggas i längs med den planerade vägen. 
 
-------- 
 
Exp. till 
Byggnadsnämnden 
Kommunalteknik 
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§ 212 Dnr 08/TN0078 
Översyn och förändring av hastighetsgränser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vägverket inbjuder i skrivelse, daterad 2008-11-04, till dialog om förslag till 
översyn och förändring av hasighetsgränser. 
Syftet med inbjudan är att tillgodose mångas förväntningar på ett tydligt inspel 
och tidplan från Vägverket. 
Underlaget bygger på att hastigheten måste anpassas till vägarnas 
säkerhetsstandard, så att höga hastigheter enbart tillåts när vägarna är säkrade 
ur dessa aspekter. 
Dialogen bör leda till 

o En konstruktiv diskussion om vilka vägar som är viktiga för regional 
utveckling/arbetsmarknadsförstoring 

o Hänsyn till andra transportpolitiska mål 
o Vilka trafiksäkerhetsinvesteringar som krävs och hur dessa bör 

prioriteras 
o En god samordning med övriga beslutsfattare och hastighetsgränser 
o En gemensam syn på principerna för hastighetsöversynen 

 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta Vägverket och 

återkomma med rapportering vid nästa nämndssammanträde. 
 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 213 Dnr 08/TN0082 
Konsekvensutredning över Vägverkets föreskrifter och allmänna råd om 
transportdispenser. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vägverkets förslag till föreskrifter om bred respektive lång odelbar last samt 
allmänna råd för bred, lång och tung transport föreligger. 
 
Föreskrifterna för bredd respektive längd medför att den som vill utföra 
transporter av odelbar last där bredden inte överskrider 400 cm eller transport 
där längden inte överskrider 30 meter fortsättningsvis inte behöver söka 
dispens om villkoren uppfylls. 
 
Eventuella yttrande skall lämnas senast den 23 december 2008. 
 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  meddela Vägverket att ingen erinran föreligger mot förslaget. 
---------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 214 Dnr 08/TN0085 
Övriga ärenden 
Medborgarförslag – Cykelväg Södra Kärr - Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg Södra Kärr –Bergkvara föreligger från 
Solveig Johansson, Torsås. 
 
I samban med vatten och avloppsfrågan söderut från Bergkvara kan man ha i 
åtanke att samtidigt göra en cykelväg från Södra Kärr till Bergkvara eftersom 
E22:an i dagens läge inte är cykelvänlig på grund av tung trafik i båda 
riktningarna. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2008-11-26, § 123/08 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  planerade ledningen kommer att nedgrävas i jordbruksmark vilken även i 

fortsättningen kommer att brukas vilket omöjliggör att en cykelväg kan 
anläggas i ledningssträckningen. 

 
att hänvisa till nämndens tidigare svar på medborgarförslag angående 

cykelled Bergkvara, 2008-11-18, § 197/08. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik
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§ 215 Dnr 08/TN0081 
Gatubelysning Svangatan - Falkgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, daterad 2008-11-19, från Eva Lyth och Beiron Johansson föreligger, 
Med önskemål om att gatubeslyningen i korsningen Svangatan – Falkgatan 
kompletteras med ytterligare en ljuspunkt eftersom korsningen är dåligt 
upplyst. 
De önskar även att fartdämpande åtgärder vidtas på Svangatan eftersom många 
bilister passerar med hög hastighet. 
  
Tekniska nämndens beslut 
 
att   avslå ansökan om komplettering av gatubelysning i korsningen Svangatan 

– Falkgatan samt 
 

att avslå ansökan om fartdämpande åtgärder med hänvisning till att sådana 
åtgärder är förbehållet utanför skolor och daghem. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Eva Lyth och Beiron Johansson 
Kommunalteknik 
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§ 216 Dnr 08/TN0081 
Gatubelysning Skruvemåla 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för önskemål som inkommit om 
komplettering av gatubelysning i Skruvemåla. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson och ordförande Ingemar Skotheim i 

uppdrag att göra ett besök på plats och återkomma med förslag till åtgärd 
till nämndens möte i januari. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 217 Dnr 07/TN0008 
Prisjustering avtal Samfrakt 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samfrakt i Sydost AB har inkommit med förslag till prisjustering under 
gällande avtal.  
Justeringen innebär en höjning av transportpriserna och materialpriserna enl. 
aktbilaga. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att   godkänna prisjusteringen från och med 2009-01-01 
 
--------- 
 
Exp. till 
Samfrakt i Sydost AB 
Kommunalteknik 
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§ 218 Dnr 08/TN0029 
Intressegrupp enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om möte som har hållits med 
samrådsgruppen för enskilda vägar den 13 november. 
 
En skärskild arbetsgrupp har varit med och arbetat fram förfrågningsunderlaget 
till entreprenaden på enskilda vägar och förslaget presenterades för 
samrådsgruppen gjorde en del justeringar i mängdförteckningen. 
 
Det redogjordes även för utförda arbeten och beviljade och utbetalda särskilda 
statsbidrag. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 219 Dnr 08/TN0042 
Enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om möjligheterna till att söka 
särskilt statsbidrag till beläggningsarbeten på enskilda vägar under de 
kommande tre åren. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 220 Dnr 08/TN0086  
Entreprenad enskilda vägar 

 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag på förfrågningsunderlag 
till upphandling av funktionsentreprenad på enskilda vägar. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att upphandla 

entreprenaden på enskilda vägar i början på 2009. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 221 Dnr 08/TN0087 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föreslår att en vändplan anläggs vid 
orienteringsklubbens stuga i Applerum. 
Efter nybyggnation av ett enfamiljshus som har skett finns ej möjligheter att 
vända och parkera fordon i området. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef  Tommie Sigvardsson i uppdrag att anlägga en vändplan 

vid orienteringsklubbens stuga i Applerum. 
 

att medel tas ur 2009 år investeringsbudget. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 222 Dnr 08/TN0087  
Vändplan Ramsågsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föreslår att en vändplan anläggs enligt 
detaljplanen i slutet på Ramsågsgatan. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef  Tommie Sigvardsson i uppdrag att anlägga en vändplan i 

slutet på Ramsågsgatan. 
 

att medel tas ur 2009 år investeringsbudget. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-12-17 16   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 223 Dnr 07/TN0090  
Tillbyggnad personalutrymmen, Bergkvara reningsverk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-11-20, § 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 nämnden beslutade 2008-08-19, § 143, att avbryta den pågående 
upphandlingen och ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utarbeta 
ett nytt förfrågningsunderlag.  
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar ett nytt förslag till ombyggnad 
av personalutrymmen på Bergkvara reningsverk,   
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef  Tommie Sigvardsson i uppdrag att upphandla 

entreprenaden för tillbyggnad av personalutrymmen vid Bergkvara 
reningsverk enligt det nya förslaget. 

 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 224 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. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-08-19, § 145, att enligt tidigare beslut  
2008-05-20, § 96, inbjuda sakkunnig till nämnden och samtidigt bjuda in 
Kommunstyrelsen arbetsutskott för att diskutera frågan samt 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. 
 
Rita Lord, jurist vid Svenskt Vatten, informerade den 18/11 2008 
Kommunstyrelsen, Miljönämnden, Tekniska nämnden och tjänstemän från de 
förvaltningarna om den nya vattentjänstlagen och vilka regler som gäller vid 
utvidgande av verksamhetsområdet för VA. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  föreslå Kommunstyrelsen besluta att inte kostnadsfritt ta in 

fritidsområdena norr om Bergkvara i verksamhetsområdet för VA på grund 
av att det kan innebära stora kostnader för kommunen. 

 
---------- 
 
Exp till 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening  
Norragårdens samfällighet  
Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening  
Kommunstyrelsen  
Kommunalteknik 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2008-12-17 18   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 225 Dnr 08/TN0003 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Följande inbjudan till konferenser och seminarier har inkommit: 
Kursöversikt vintern/våren 2009 från Trafik Teknik med bl.a. Flyttning av 
fordon den 17-18 mars i Borås. 
Sveriges Kommuner och Landsting - Rätt fart i staden. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen om Trafik och Tekniks kurser. 
 
att  avstå deltagande Sveriges kommuner och Landstings Rätt fart i staden. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 226  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktiges protokoll, 2008-11-26, § 105/08 angående ny 
nämndsorganisation. 
 
Kommunstyrelsens protokoll, 2008-12-02, § 306/08, angående godkännande av 
upprättat förslag till avtal med Kalmarsundregionens renhållare (KSRR) 
gällande att KSRR ska bistå kommunen med administrativ och praktisk 
hantering av verksamheten vid Hallagärde avfallsanläggning samt 
tydliggörande av ansvarsfördelningen mellan parterna. 
 
Skrivelse från Pierre Petersson angående nyupptäckta fornlämningar i området 
söder om Bergkvara där projektering pågår för utbyggnad av VA. 
 
Information om att planprogram för Djursvik finns utställt för allmänheten att 
ta del av. Kommunfullmäktige beräknas behandla ärendet på sitt sammanträde 
den 28 januari. 
 
Tommie Sigvardsson informerade i ärendet avtal vägbelysning mellan Torsås 
kommun och E.ON.  Kontakt har tagits med Jan Söderström på Sveriges 
Kommuner och Landsting och det har framkommit att vi bör avvakta med 
ställningstagande och teckna avtal till minst halvårsskiftet 2009. Anledningen 
är den process som drivs från SKL:s sida mot Sveriges Energi AB som 
beräknas vara avgjord under våren 2009. 
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§ 227 Dnr 08/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag hittills utbetalats med 
1 327 000 kr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
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§ 228 Dnr 08/TN0088 
Belysning Möre Golfs parkering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Lars Wastå, Möre Golf efterfrågar belysning på parkeringen till golf-
anläggningen.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda om möjligheten 

att överlämna befintliga belysningsstolpar från det gamla motionsspåret 
utan kostnader för kommunen.. 

 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
 


