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 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-03-24 klockan 18.00-21.00 
 

Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande 
 Lars Petersson, s. 

 Monica Fredriksson, tp, tjänstgörande ersättare 
 Pär Larsson, c 

 Magnus Nilsén, m 
 Anita Borg, c, ej tjänstgörande ersättare 

 
 

 
 

 
 
 

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

 Elin Delvéus, WSP Samhällsbyggnad AB, § 32 

 
 
 

 
 
 

Utse att justeras Pär Larsson  
 

Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-03-30 
 

Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 32-45 
 Anne-Charlott Harrysson 
 

                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim             
 

                                Justerande ..............................................................  
  Pär Larsson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ Tekniska nämnden 
 

Sammanträdesdatum 2009-03-24 
 

Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-03-30  anslags nedtagande  2009-04-20
  

Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 

Underskrift ............................................................................ 
          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 32 Dnr 09/TN0023 
Trafiksäkerhetsrevision 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommy Nyberg har på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott utsett 
teknisk chef Tommie Sigvardsson till kontaktperson med Vägverket, 
Energikontor Sydost AB och NTF inför arbetet med att upprätta en 
avsiktsförklaring av trafiksäkerhetsarbetet. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag på arbetsgång för 
framtagande av trafiksäkerhetsrevision utarbetat av WSP Sverige AB. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-02-17, § 31 att genomföra en 
trafiksäkerhetsrevision enligt förslag och att till arbetsgrupp utse ordf. Ingemar 
Skotheim och vice ordf. Magnus Nilsén tillsammans med berörda tjänstemän. 
 
Konsult Elin Delvéus redogör på dagens möte hur långt arbetet med 
trafiksäkerhetsrevisionen har kommit. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen 
 
--------- 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 33 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den 28 
februari 2009. Prognosen för helår är att budgeten kommer att hållas. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 34 Dnr 08/TN0005 
Detaljplaner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vatten- och Samhällsteknik AB, Kalmar har upprättat förslag till detaljplan för 
fastigheten Binnaretorp 2:3, Torsås kommun. Planförslaget har reviderats efter 
utställningstiden och ställs därför ut ytterligare en gång enligt reglerna i Plan- och 
bygglagen 5 kap. 27 §. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra markanvändning för bostäder och/eller 
skola. 
 
Eventuella synpunkter på förslaget ska senast den 6 april 2009 ha inkommit 
skriftligen till Bygg- och miljönämnden.  

 

Tekniska nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att granska inkomna 

handlingar och avge yttrande till Bygg- och miljönämnden. 
 
--------- 
Exp till 
Bygg- och Miljönämnden 
Kommunalteknik 
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§ 35 Dnr 09/TN0026 
Ersättningskrav självriskkostnad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bengt-Göran Lexhagen redogör i skrivelse, daterad 2009-03-24, för händelse 
på Landins väg i Karsbo som resulterade i att hans bil fick skador på 
underredet. I samband med snöröjningen av nämnda väg har en sten rivits upp 
och ingen markering var gjord av vägskadan. 
Lexhagen har polisanmält händelsen och när den utredningen är klar och han 
kan verifiera reparationen avser han att yrka på ersättning för självriskkostnad 
vid reparation av bil TME 632. 
 
Lexhagen är mantalsskriven på fastigheten Karsbo 1:77. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att  översända skrivelsen till NCC Roads AB för handläggning. 
 
--------- 
 
Exp. till 
NCC Roads AB 
Kommunalteknik 
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§ 36 Dnr 09/TN0028 
Bergkvara Gästhamn 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Calle Nyqvist 2009-02-03, där han framför 
synpunkter på Bergkvara gästhamn. Bland annat anser han att bojarna är för små 
och skaften för korta, att en muddring är behövlig eftersom djupet bör vara minst 
3 meter. Han anser vidare att servicen i övrigt, med sliten dusch- och 
toalettanläggning lämnar en del övrigt att önska. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att  skicka skrivelsen till Kommunstyrelsen för kännedom då delar av skrivelsen 

berör deras ansvarsområde. 
 
att notera informationen. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Calle Nyqvist 
Kommunalteknik 
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§ 37 Dnr 09/TN0025 
Lionsleden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse, daterad 16/2 2009, har inkommit från Lions Club genom Kjell 
Johansson. 
 
1998 invigdes Lionsleden, en väg för gående och cyklister mellan Torsås och 
Bergvara, som tillkommit genom ett samarbete mellan Lions Club och Torsås 
kommun. 
 
På senare år har även andra börjat använda leden. Mopedburna ungdomar kör där 
och ryttare har också börjat rida där. På vissa ställen har djupa hål uppstått efter 
hovarna och spillning efter hästarna ligger också kvar. 
Nu önskar Lions Club att mopedåkning och ridning skall förbjudas. 
  

Tekniska nämndens beslut 
 

att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att handlägga ärendet. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Lions Club / Kjell Johansson 
Kommunalteknik 
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§ 38 Dnr 09/TN0025 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl 
till anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg från Gunnilkroka vägskäl till 
anslutningen Kalmarvägen/Applerumsgatan (OKQ8) föreligger från Ulf-Peter 
Rosenblad, Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-10, § 63, att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att   meddela Kommunstyrelsen att i förslaget till regional infrastrukturplan har 
Torsås kommun cykelvägar mellan de tre samhällena Bergkvara, Söderåkra 
och Torsås med som ett av tre prioriterade objekt. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 39 Dnr 09/TN0025 
Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms till Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående cykelväg från Bröms till Bergkvara föreligger från 
Ulla Andersson, Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-10, § 63, att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att  meddela Kommunstyrelsen att i förslaget till regional infrastrukturplan har 

Torsås kommun cykelväg utefter E22 från Bergkvara och söderut till Södra 
Kärr med som ett av tre prioriterade objekt. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 40 Dnr 09/TN0029 
Upphandling entreprenadmaskiner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal med Beco AB, Karlskrona Maskin- och Transportcentral ek fören. Schakt 
och Transport och Johan Lindström gällande inhyrning av entreprenadmaskiner 
upphörde att gälla 2009-01-31. 
 
Ny upphandling har genomförts i samarbete med Kalmar inköpskontor.  
Sex stycken anbud har inkommit under föreskriven tid. 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar inkomna anbud 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att i samråd med Kalmar 
inköpskontor slutföra upphandlingen. 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 41 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 nämnden beslutade 2008-12-17, § 223, att ge teknisk chef  Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att upphandla entreprenaden för tillbyggnad av 
personalutrymmen vid Bergkvara reningsverk enligt det nya förslaget. 
 
Tre stycken anbud har inkommit under föreskriven tid. Tommie Sigvardsson 
redovisar de inkomna anbuden 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att i samråd med Kalmar 

inköpskontor slutföra upphandlingen. 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 42 Dnr 09/TN0007 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan till följande utbildningar föreligger: 
Rätt fart i staden, den 7-8 april i Stockholm, Sveriges Kommuner och 
Landsting, 
Konferens om luft och buller, Stockholm den 29 april, Sveriges Kommuner 
och Landsting i samarbete med Vägverket, 
Gatukontorsdagar – forum för stadsmiljö i Falun den 5-7 maj, 
Gatudrift och underhåll 2009 3-4 juni i Stockholm, 
AMA Hus 08, grundkurs och MER Anläggning 07. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 

att  teknisk chef Tommie Sigvardsson deltar i kursen Rätt fart i staden den 7-8 
april i Stockholm. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 43  
Informations- och anmälningsärenden 
 

Tommie Sigvardsson  informerar om  
o det planerade mötet med samrådsgruppen för enskilda vägar den 5 maj. 

Upphandlingen av ny entreprenör för enskilda vägar kommer att diskuteras. 
 
o de kontakter som har varit med Vägverket angående bidrag till 

förbättringsåtgärder på enskilda vägar. 
 

o det kommande mötet angående möjligheter till särtaxa vid utbyggnad av VA 
söder Bergkvara. WSP kommer att hålla i mötet. 

 
Ledamoten Magnus Nilsén ställer en fråga om hur snabbt Bergkvara vattenverk 
kan köras igång om det blir ett avbrott på vattenleveransen från Kalmar.  
Ambitionen är att få igång vattenleveranserna inom ett dygn. Befintliga 
vattenreserver räcker 1 ½  dygn. 
 
Ledamoten Magnus Nilsén frågar om det finns en kvalitetskontroll på massorna 
som körs till Hallagärde från Valfridsbo. 
Massorna är kontrollerade på plats i Valfridsbo. Konsult Martina Lönnbom har 
lagt upp riktlinjer som ska följas. KSRR ansvarar för att riktlinjerna följs. 
 
Ledamoten Pär Larsson frågar om det bräddats något på reningsverket.  
Svensk entreprenad grävde av en avloppsledning och då bräddades det vid 
pumpstationen Djursvik och enligt beräkningar släpptes det ut 200 g fosfor,  
1840 g kväve och 6400 g BOD7. Bräddningen är rapporterad till miljökontoret. 
 
Ledamoten Pär Larsson påtalar vikten av att det finns en back-up för elektrikern 
Tommy Olsson vid hans ev. frånvaro. 
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§ 44 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 20,0 tkr, beställda arbeten uppgår till 50,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
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§ 45 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar  
 
Ärendebeskrivning 
 
Det har framkommit att en del av de nygrusade enskilda vägarna har blivit 
skadade vid snöröjningen i vinter. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att på det kommande byggmötet med NCC Roads AB påpeka att de skadade 

grusade vägar skall återställas. 
 
-------- 
NCC Roads AB 
Kommunalteknik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


