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§ 57 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den 30 april 
2009. Prognosen för helår är VA: ingen avvikelse, gata/park: budgetramen har 
minskats med 550 tkr för år 2009 enligt beslut i Kommunstyrelsen p.g.a. minskat 
behov av vinterväghållning 2009. 
Bostadsanpassning: 2 kostsamma ärenden som handläggs nu kommer 
förmodligen att innebära att budgeten för bostadsanpassning, 1 000,0 tkr, är 
förbrukad vid halvårsskiftet. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 58 Dnr 08/TN0050 
Kompletteringsbudget 2009 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-12-17, § 210, att hemställa hos 
kommunfullmäktige om överflyttning av medel enligt tekniska chefens förslag 
till kompletteringsbudget för år 2009. 
 
Lastmaskin  222 000 kronor 
Bergkvara vattenverk  200 000 kronor 
Bergkvara reningsverk  95 000 kronor 
Gator i tätort  236 000 kronor 
Ny väg Faurecia till Norra Tångvägen 10 000 000 kronor 
Bergkvara reningsverk personalutrymme 1 150 000 kronor 
Projekt VA söder Bergkvara  3 337 000 kronor 
Upprustning lekplatser  29 000 kronor 
Summa  15 269 000 kronor 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-29, § 43 att godkänna överföringen av 
investeringsbudget till kompletteringsbudget 2009. 

 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
 

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2009-05-19 4   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 59 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar 
Rapport från möte med samrådsgruppen för enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden Ingemar Skotheim redogjorde för mötet med samrådsgruppen för 
enskilda vägar. 
David Nilsson, NCC medverkade och redogjorde för vinterns och vårens utförda 
arbeten och kommande arbeten. 
Jan-Olof Berg och Bo Blomqvist från Vägverket medverkade och de redogjorde 
för vägverkets omorganisation och särskilda statsbidrag 
Förslag framfördes av Håkan Algotsson att det genomförs en studieresa runt om i 
kommunen för att titta på standarden på det enskilda vägnätet, bra kontra dålig 
väg. 
 
Ordf. Ingemar Skotheim föreslår att Teniska nämnden och 2 representanter från 
varje distrikt, kommunstyrelsens ordf och vice ordf samt entreprenören för 
enskilda vägar under de fem kommande åren inbjuds till en studieresa under 
september månad. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att bjuda in till studieresa 

enligt förslag och utforma ett program. 
 

att i övrigt notera informationen 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 60 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar 
Särskilt driftbidrag och projektstöd inom Leader 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vägsamfällighet och 
Bodhyltan- Mellankärrsvägens vägsamfällighet med ansökan om bidrag till 
förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet.  
Genom projektet möjliggörs en hårdbelagd cykelled genom i stort sett hela 
kommunen. 
Samtidigt kommer före detta Bodhyltans skola att upprustas och ställas till 
förfogande som ett mindre besöksmål. 
Beräknad kostnad för förstärkning av vägen och hårdbeläggning är ca 600 000 kr.  
Tänkt finansiering av detta är att söka EU-bidrag via Leader Småland Sydost om 
50 %, boendes egen insats och kommunal insats. 
 
Vägsamfälligheterna söker nu stöd från kommunen med 180 000 kr samt att 
Torsås kommun, Tekniska nämnden blir huvudman och söker bidrag för detta 
hos Leader Småland Sydost enligt bifogad projektplan. 
 
Tekniska nämnden belslutade 2009-04-21, § 54, att avvakta med ställningstagande 
till efter mötet med samrådsgruppen för enskilda vägar den 6 maj där Vägverket 
Region Sydost medverkade. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att åta sig att bli huvudman för projektet 

 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att ansökan om EU-bidrag 

hos Leader Småland Sydost enligt projektplan. 
 
att  bevilja bidrag med 180 000 kr under förutsättning att bidrag beviljas enligt 

ansökan till Leader Småland Sydost. 
 
-------- 
Exp till 
Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vsf 
Kommunalteknik 
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§ 61 Dnr 08/TN0042 
Enskilda vägar 
Särskilt driftbidrag  
 
Ärendebeskrivning 
 
Under hösten har Vägverket aviserat att statsbidragen till särskilda satsningar 
kommer att öka i hela landet under 2009 med 150 miljoner. Behov och önskemål 
skulle anmälas till Vägverket för bedömning senast den 1 mars 2009. 
 
Ett upprättat förslag till förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet i Torsås 
kommun är kostnadsberäknat till 5,4 miljoner kronor, bidrag erhållas med ca 2 
miljoner kronor. 
 
Tekniska nämnden hemställde 2009-01-20, § 2, om tilläggsanslag i 
investeringsbudgeten för år 2009 med 4 miljoner kronor till förbättringsåtgärder 
av beläggningar på det enskilda vägnätet. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-25, § 16, att kommunens kostnader för 
förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet ska ses som synnerliga skäl då 
kommunens årliga kostnader kommer att minska Detta innebär att kommunens 
kostnader för förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet inte behöver 
inkluderas i balansavstämningen för år 2009. Kommunfullmäktige beslutade även 
att under förutsättning att statsbidrag beviljas med cirka 2 miljoner kronor bevilja 
tilläggsanslag 4 miljoner kronor till driftbudget 2009. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till prioriterade objekt som 
är upprättat i samråd med Vägverket Region Sydöst för förbättringsåtgärder på 
det enskilda vägnätet i kommunen. Aktbilaga 
Förslaget innebär en satsning på ca 1 miljon kronor med kommunala medel. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förbättringsåtgärder utförs på det enskilda vägnätet enligt förslag till 

prioriterade objekt under förutsättning att bidrag beviljas från Vägverket 
Region sydost. 

 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 62 Dnr 09/TN0032 
Norra Kärrs stugförening angående skötsel av strand, Skeppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Norra Kärrs stugförening har mellan 2004 och 2008 haft ansvaret för skötseln av 
stranden med klippning med egna maskiner och arbetskraft och erhållit en summa 
för detta om 5 000 kr per år enligt tekniska nämndens beslut 2004-05-28, § 64. 
 
Stugföreningen har nu när 5-årsperioden gått ut hört av sig till 
Samhällsbyggnadschefen och vill ha en omförhandling av ersättningen. 
 
Samhälllsbyggnadschefen Peter Persson, teknisk chef Tommie Sigvardsson och 
ordf. Ingemar Skotheim har sammanträffat med representanter från Norra Kärrs 
stugförening och stugföreningen vill att ersättningen höjs till 15 000 kr/år. 
 

Tekniska nämndens beslut 
 
att erbjuda Norra Kärrs stugförening en summa om 12 500 kronor per år för 

skötseln t.o.m. den 30 april 2015. 
 
-------- 
Exp till 
Norra Kärrs Stugförening 
Kommunalteknik 
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§ 63 Dnr 09/TN0033 
Lekplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Nils-Olof Petersson har besiktat lekplatserna i kommunen. Lekplatserna vid 
Klövergatan i Torsås och Pionvägen i Söderåkra är i akut behov av åtgärder 
eftersom de inte uppfyller europanormerna EN 1176-1177. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2004-02-10, § 11, att följande lekplatser skulle rustas 
upp och finnas kvar: Elledalsgatan i Torsås, Dalskärsbadet och Rågvägen i 
Bergvkara, Fågelvägen och Oxelvägen i Söderåkra samt lekplatser i Gullabo och 
Bidalite. I enlighet med det beslutet kommer lekplatserna på Klövergatan i Torsås 
och Pionvägen i Söderåkra monteras ner. 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 64 Dnr 09/TN0030 
Skadeståndskrav, plommonträd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2009-04-21 har inkommit från Ivar Magnusson med 
skadeståndskrav på fullvuxet plommonträd. Magnusson anser att kommunen har 
förorsakat skada på ett plommonträd så att det ej längre bär frukt och begär 
återplanering av ett lika stort plommonträd eller ersättning med 35 000 kr. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har utrett ärendet. 
Vid arbete med en vattenläcka i området anlitade kommunen en entreprenör. 
Skadeståndsanspråk för skador på fruktträdet som eventuellt åsamkades av 
entreprenören vid in- eller uttransport på vägen till arbetsområdet får ställas till 
aktuell entreprenör. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå begäran om skadestånd. 
 
-------- 
Exp till 
Ivar Magnusson 
Kommunalteknik 
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§ 65 Dnr 09/TN0012 
Trafiknämnden 
Parkeringsförbud, Elledalsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse från Torsås Bostads AB, daterad 2009-04-21 föreligger. Hyresgästerna 
på Elledalsgatan 2 har problem med att bilar parkerar längs med Elledalsgatan 
precis utefter deras uteplatser.  

 
Tekniska nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att med stöd av 10 kap, 1 §, punkt 11 föreskriva förbud mot parkering båda sidor 

Elledalsgatan 23 meter norr anslutning väg 504 och 35 norrut till gränsen 
mellan fastigheterna Torsås 1:17 och 1:18 från och med den 1 juli 2009. 

 
-------- 
Exp till 
Torsås Bostad AB 
Kommunalteknik 
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§ 66 Dnr 09/TN0022 
Utökning av VA-verksamhetsområde, avtal 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-02-17, § 20, att föreslå Kommunfullmäktige 
utöka befintligt verksamhetsområde för VA i Torsås samhälle enligt teknisk 
chefens förslag. Förslaget innebär att Industriområde 3 vid Västra Industrigatan 
införlivas i verksamhetsområdet. Aktbilaga, karta. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-29, § 45, enligt Leif Lindberg, tp, yrkande, 
återremiss av ärendet för komplettering, att ett avtal upprättas mellan 
kommunstyrelsen och tekniska nämnden/va-kollektivet, där kommunen förbinder 
sig att efter 4 år betala vad som återstår efter avdrag för betalda 
anslutningsavgifter. Yrkande se aktbilaga 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge Peter Persson och Tommie Sigvardsson i uppdrag att upprätta förslag till 

avtal. 
 
-------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 67 Dnr 09/TN0031 
Begäran om nedsättning av förbrukningsavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Norragårdens Samfällighet inkom 2009-04-29. Föreningen begär 
nedsättning av förbrukningsavgift för vatten inom Ragnabo13:5 på grund av skada 
mellan vattenmätare och avstängningsventil vid byggnad 287. Vattenmängden 
som läckt ut har inte nyttjats av fastigheten eller belastat avloppsnätet då läckaget 
runnit ut via dräneringsledningen Vattenmängd som yrkas nedsättning för 
uppskattas till ca 210 kbm 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att reducera förbrukningsavgiften med den del som avser spillvatten för det 

vatten som läckt ut, 210 kbm á 11.13 inkl. mervärdeskatt.. 
 
 
-------- 
 
Exp. till 
Henrik Robertsson, Norragårdens Samfällighet 
Kommunalteknik 
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§ 68 Dnr 09/TN0034 
Inbjudan till samordnad upphandling av drivmedel 
 
Ärendebeskrivning 
 

SKL Kommentus inbjuder till samordnad upphandling av drivmedel och övriga 
produkter via bensinstation. 
Nuvarande avtal gäller t.o.m. 2009-12-31. 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att medverka i SKL Kommentus upphandling av drivmedel. 
 
--------- 
Exp till 
SKL Kommentus 
Kommunalteknik
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§ 69  
Informations- och anmälningsärenden 
 

 
Samhällsbyggnadschefen Peter Persson informerar om underrättelse från 
Byggnadsnämnden enligt PBL 5:27 angående förestående antagande av Detaljplan 
för fastigheten Binnaretorp 2:3 Torsås kommun. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om studiebesök på Yxneberga 
vattenverk kl 11.00, efter nämndens nästa sammanträde den 16 juni.   
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§ 70 Dnr 09/TN0035 
Disposition av mark, Binnaretorp 
 
Ärendebeskrivning 
 

Gullabo SK har genom Linda Eriksson hemställt hos Kommunstyrelsens 
arbetsutskott om att i samarbete med Gullabo Värdshus och Blommorna prova 
möjligheten att ha ett litet ”torg” i Gullabo en lördag i månaden. 
 
Markdispositionen innebär cirka 20 x 20 meter i närheten av den stora träsleven. 
 
I samband med detta även start en motionsbingorunda och en möjlighet för 
bygdens företag att komma och visa upp sina verksamheter. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-05-12, § 191, att en lördag i 
månaden tillåta Gullabo SK använde cirka 20 x 20 meter mark i närheten av den 
stora träsleven i Gullabo till ”torg”. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för skötseln på denna markyta och 
förutsätter därför att upplåtelseavtal upprättas. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att tillskriva 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
--------- 
Exp. till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik
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§ 71 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 42,0 tkr, beställda arbeten uppgår till 224,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 

 
-------- 
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§ 72 Dnr 09/TN0012 
Båtbyggarevägen, i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bergkvara AIF arrangerar även i år Bergkvara Water Festival. I år äger 
arrangemanget rum den 18 juli. 
Dalskärsvägen är avstängd för trafik med motordrivet fordon tiden 2009-07-18  
kl. 12.00 – 2009-07-19 kl. 03.00. Föreskriften gäller ej campinggäster och 
båtplatsinnehavare. 
Vid arrangemanget har det under tidigare år förekommit att otillbörlig trafik kör 
via Båtbyggarevägen över grönområdet och in på campingen. 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att Berkgvara AIF, som står som arrangör, tillser att ingen otillbörlig trafik kan 

komma in på campningområdet. 
 
-------- 
Exp till 
Bergkvara AIF 
Kommunalteknik 
 


