
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2009-08-18 1(18) 

 Utdragsbestyrkande 
 

 

 

  

 

 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-08-18 klockan 18.00 -21.00  
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande §§ 82-97 

 Lars Petersson, s. ordförande § 81 
 Monica Fredriksson, tp 

 Pär Larsson, c 
 Anita Borg, c, tjänstgörande ersättare 

  

 
 

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

 
 
 
 

 
 
Utse att justeras Monica Fredriksson  
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-08-24 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 81-97 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim             
 
                                Justerande ..............................................................  
  Monica Fredriksson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-08-18 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-08-24  anslags nedtagande  2009-09-14 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 81 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den 30 juni 
2009. Prognosen för helår är VA: överskridande mot budget 350,0 tkr, 
gata/park: överskridande mot budget 100,0 tkr. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 

att notera informationen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 82 Dnr 09/TN0042 
Budget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till driftbudget och taxor 
för affärsdrivande och skattefinansierat verksamhet för år 2010. Aktbilaga. 
 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upprättat förlag till driftbudget och taxor för år 2010 och 

överlämna det till Budgetberedningen. 
 
--------- 
 
Exp till  
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
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§ 83 Dnr 09/TN0040 
Skötsel av strand Skeppevik, Björkenäs stugförening 
 
Ärendebeskrivning 
 

I skrivelse, daterad 2009-07-07, ansöker Björkenäs Stugföreningen om årligt 
bidrag för gräsklippning i Skeppeviksområdet. 
Området som de idag sköter är strandremsan från lekplatsen vid kiosken till och 
med badbryggan. 
 
Kommunen arrenderar idag ett område beläget på Norra Kärr 1:18 för 
fritidsändamål beläget väster om Björkenäs område. Inom det arrenderade 
området har kommunen ansvar för att ”god ordning är rådande” Björkenäs ligger 
utanför det av kommunen arrenderande området. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå ansökan om årligt bidrag för gräsklippning eftersom området ligger 

utanför det av kommunen arrenderade området. 
 
--------- 
 
Exp till  
Björkenäs Stugförening, Ulf Svensson 
Kommunalteknik 
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§ 84 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar 
Omklassning av vägen till Grämkulla 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse från Grämkulla intresseförening genom Reine Axelsson, inkom  
2009-06-11, angående vägen som går ner till kusten vid Grämkulla. Det är för 
närvarande tre bofasta familjer nere vid kusten som nyttjar den aktuella grusvägen. 
Vägen är idag klassad som ”blåväg”, vilket innebära att det inte utgår något 
statsbidrag från Vägverket till drift och underhåll. 
Grämkulla intresseförening anser att vägen borde klassas om för ett underhåll 
som mer motsvarar trafikeringen av vägen. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet och 

undersöka möjligheten om att erhålla statsbidrag. 
 
--------- 
 
Exp till  
Grämkulla intresseförening, Reine Axelsson  
Kommunalteknik 
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§ 85 Dnr 09/TN0033 
Lekplatser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från närboende till lekplatsen på Pionvägen i Söderåkra. 
De vill att lekplatsen skall vara kvar eftersom den utnyttjas flitigt av närboende 
barn och dagbarnvårdarna i Söderåkra ofta och gärna besöker lekplatsen med sina 
barn.  
 

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.  
 
Efter besiktning i maj 2009 av Nils-Olof Petersson beslutades att lekplatserna på 
Klövergatan i Torsås och Pionvägen i Söderåkra skulle monteras ned i enlighet 
med det beslutet eftersom de var i akut behov av åtgärder och inte uppfyllde 
europanormerna EN 1176-1177. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson har 
besökt lekplatserna på Fågelvägen och Pionvägen i Söderåka. 
Det går att med en relativ liten insats få lekplatserna godkända. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att både lekplatserna på Fågelvägen och Pionvägen skall vara kvar samt 
 
att göra de nödvändiga upprustningarna för att de skall uppfylla europanormerna 

EN 1176-1177. 
 
--------- 
 
Exp till  
Ingrid Thorsell 
Kommunalteknik 
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§ 86 Dnr 09/TN0012 
Utfart Applerumsgatan mot Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse från Håkan Wastå har inkommit med påpekande om att trafikanter kör 
från Applerumsgatan in på Allfargatan trots förbud. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson föreslår att någon sorts plantering ställs i höger 
körbana för att förbättra trafiksäkerheten. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att i samråd med Nils-Olof 

Petersson ta fram ett förslag som förbättrar trafiksäkerheten på 
Applerumsgatan och verkställa det. 

 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 87 Dnr 09/TN0036 
Medborgarförslag – Förbjud genomfart på Bryggaregatan  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att förbjuda genomfartstrafik på Bryggaregatan, att sätta 
upp parkeringsförbudsskyltar samt göra en trottoar vid den nya busstationen för 
att göra vägen säkrare för oskyddade trafikanter har inkommit till 
kommunfullmäktige.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-04-29 att överlämna medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2009-05-26 att överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning 
samt att därefter återkomma till arbetsutskottet med en redovisning senast  
2009-09-25. 
 
Tekniska nämnden gjorde ett besök på plats efter nämndens sammanträde  
2008-06-16. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att problemet åtgärdas genom att utfärda en lokal trafikföreskrift gällande 

genomfartstrafik förbjuden för tung trafik. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 88 Dnr 09/TN0012 
Trafiknämnden 
Förbjuden genomfart på Bryggaregatan  
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att med stöd av 10 kap, 1 §, punkt 9, trafikförordningen (SFS 1998:1276) 

föreskriva lokal trafikföreskrift gällande: genomfartstrafik förbjuden med tung 
trafik, båda riktningarna, Bryggaregatan, Bergkvara samhälle. 

 
att föreskriften träder ikraft den 1 oktober 2009. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 89 Dnr 09/TN0038 
Medborgarförslag – Flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-
Vissefjärda i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att flytta 50-skylten på väg 504 i riktning Torsås-Vissefjärda 
i Gullabo till backkrönet vid ortsskylten har inkommit till Kommunfullmäktige 
från Rickard Sjöberg, Gullabo. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-06-09, § 241, att överlämna 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson uppdrag att utreda ärendet och 

undersöka möjligheten att flytta tätortsgränsen. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 90 Dnr 09/TN0037 
Medborgarförslag – Anlägg promenadstråk i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att anlägga ett promenadstråk i skogsdungen mellan 
Torpgatan och Lunnagatan i Torsås har inkommit till Kommunfullmäktige från 
Lotta Östlund, Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott belsutade 2009-06-09, § 240 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson har 
gjort ett besök på plats. Idag finns det en smal grusad stig mellan Torpgatan och 
Lunnagatan. 
 
Ledamot Lars Petersson föreslår att man gör en översyn för en totallösning med 
ett promenadstråk Torpgatan – Lunnagatan – kyrkan och tar upp det i kommande 
budgetprocess. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att föreslå Kommunstyrelsen besluta enligt Lars Peterssons förslag. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 91 Dnr 08/TN0039 
Statlig medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 
för år 2010 för kommunerna i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möjlighet finns att ansöka om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala vägnätet för år 2010. Ansökningar 
för år 2010 skall skickas in senast den 29 september 2009. 
 
Det finns även möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för smärre 
kollektivtrafikåtgärder på det kommunala väg- och gatunätet i Kalmar län för år 
2010. Ansökningarna ska vara KLT tillhanda senast den 24 september 2009. 

 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att ta fram möjliga objekt. 
 
-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 92 Dnr 08/TN0027 
Upphandling el 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommentus Gruppen AB inbjuder till samordnad upphandlig av Elenergi. 
Nuvarande avtal med Kraft och Kultur gäller till och med. 2009-12-31. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-02-17, § 24, att medverka i Kommentus 
Gruppen AB upphandling av elenergi ”EL 2010-01” och att ge fullmakt till 
Alexandra Anastasiou, Kommuntus Gruppen AB, orgnr 556026-1900, eller den 
som denne sätter i sitt ställe, att som ombud för Torsås kommun/Tekniska 
nämnden föra talan i länsrätt/ kommarrätt/ regeringsrätt avseende överprövning 
av upphandling av elenergi, ”EL 2010-01”. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redogör för inkomna anbud. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att ge samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att slutföra upphandlingen. 

 
-------- 
Kommunalteknik 
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§ 93 Dnr 09/TN0041 
Skadeståndsanspråk förstörda kläder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit 2009-07-08, från Britta Karlsson med skadeståndsanspråk 
på förstörda kläder.  
Fredagen den 26/6 tvättade hon kläder och det visade sig sedan att vattnet varit 
brunfärgat under tvätten. 
Britta Karlsson vill har ersättning för förstörd tvätt med 1 000 kr.  
 
Det brunfärgade vattnet uppstod i samband med en vattenläcka i Valfridsbo som 
Mörebyggen AB orsakade. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 

att  mot uppvisande av den förstörda tvätten ersätta Britta Karlsson med 1000 kr. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Britta Karlsson 
Kommunalteknik 
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§ 94 Dnr 09/TN0043 
Ansökan om reducering av vattenavgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Kroka-Påonäs Samfällighetsförening inkom 2009-07-28.  
Vid ett vattenläckage hos en av delägarna har det läckt ut uppskattningsvis  
221 m3 som har dränerats ned i marken. 
Föreningen begär nu reducering av vattenavgiften för den mängd vatten som läckt 
ut. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 

att  reducera förbrukningsavgiften med den del som avser spillvatten för det 
vatten som läckt ut, 221 m3 á 8,90 kr + moms. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Kroka-Påbonäs Samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
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§ 95 Dnr 09/TN0044 
Anslutningsavgift Näktergalen 13 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit 2009-07-06 från Eric Liljegren, ägare till fastigheten 
Näktergalan 13 i Bergkvara. 
När han övertog fastigheten för två år sedan fick han i uppgift från kommunen att 
fastigheten saknade indraget vatten och avlopp. När de öppnade golvet såg de att 
det fanns både vattenrör och avloppsrör uppdraget i fastigheten under golvet. 
Fastighetsägaren ifrågasätter nu om det verkligen inte har betalats någon 
anslutningsavgift tidigare och föreslår en uppgörelse. Han föreslår att han betalar 
en lägenhetsavgift på 20 000 kr. 
 
Marita Gunnarsson har gjort en noggrann utredning och har inte funnit något 
som kan styrka att anslutningsavgiften för Näktergalen 13 i Bergkvara är betald. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 

att  anslutningsavgift för Näktergalen 13 skall erläggas med 80 000 kr + moms 
för vatten och avlopp. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Eric Lilljegren 
Kommunalteknik 
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§ 96  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2009-06-16, § 76, angående försäljning av cirka 
1,5 ha mark på del av Gunnilkroka 1:6 till Jan-Olof Olsson. 
 
Kommunstyrelsens protokoll, 2009-08-11, § 203, angående utökning av 
dispositionsrätt i Övraby. Kommunstyrelsen avstår från att utöka 
dispositionsrätten. 
 
Serviceavtal med Schindler AB gällande bostadsanpassade hissar har upprättas.. 
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§ 97 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 193,8 tkr och beställda arbeten uppgår till 420,0 tkr, totalt  
613,8 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  notera informationen. 
 
-------- 


