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 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 

Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-09-15 klockan 18.00 – 20.00 
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande  

 Lars Petersson, s.  
 Monica Fredriksson, tp 

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

  
 
 

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

 
 
 
 

 
  
Utse att justeras Pär Larsson  
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-09-22 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 98-108  
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim             
 
                                Justerande ..............................................................  
  Pär Larsson 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-09-15 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-09-23  anslags nedtagande  2009-10-14 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 98 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redovisar budgetuppföljning per den 31 
augusti 2009. Prognosen för helår är VA: budget kommer att hållas. 
gata/park: budget kommer att hållas. Aktbilaga 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att notera informationen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 99 Dnr 09/TN0042 
Budget 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till investeringsbudget för 
affärsdrivande och skattefinansierat verksamhet för år 2010. Aktbilaga. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att godkänna upprättat förlag till investeringsbudget för år 2010 och överlämna 

det till Budgetberedningen. 
 
--------- 
 
Exp till  
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
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§ 100 Dnr 09/TN0040 
VA söder Bergkvara, förslag till verksamhetsområde 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen redogör bygg- och 
miljönämndens ställningstagande i beslut 2009-09-02 § 150 och ytterligare 
inkommet utredningsmaterial från WSP. Genomgång av vissa delar av 
vattentjänstlagen (2006:412) belyses, främst de delar som berör 
verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden kompletterar 
beslutsunderlaget med fastighetsförteckning och sakägarförteckning över dem 
som får en partsställning i och med kommande beslut om verksamhetsområde. 
Vidare föreslås också att ett för beslutet lämpligt kartmaterial arbetes fram för 
kommande beslut om verksamhetsområde. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att bygg- och 
miljönämndens förslag till verksamhetens omfattning inte på något sätt 
påverkar projektet vad gäller tekniskt utförande. Inte heller innebär det att den 
tidigare redovisade kostnadsberäkningen för den enskilde kommer att 
förändras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
föreslå, att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp 
söder om Bergkvara får den omfattning som Bygg- och miljönämnden föreslår 
i sitt beslut 2009-09-02 § 150 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att  föreslå att kommande verksamhetsområde för kommunalt vatten och 

avlopp söder om Bergkvara får den omfattning som Bygg- och 
miljönämnden föreslår i sitt beslut 2009-09-02 § 150 

 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 

fastighetsförteckning och sakägarförteckning över dem som får en 
partsställning i och med beslut om verksamhetsområde i 
kommunfullmäktige  

 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta lämpligt 

kartmaterial som kan ligga till grund för beslut om verksamhetsområde i 
kommunfullmäktige  
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att  till ordföranden delegera överlämnandet av ärendet till  kommunstyrelsen 

för vidare handläggning när kompletteringarna enligt ovan genomförts 
 

--------- 
 
Exp till  
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 101 Dnr 09/TN0045 
Sågen 4, Hamngatan 22, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse, daterad 2009-08-24, har inkommit från Kommunledningskontoret, 
Tommy Nyberg, med anhållan om att vattnet stängs av på fastigheten Sågen 4, 
Hamngatan 22, Bergkvara. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att medge avstängning av vattnet på fastigheten Sågen 4, Hamngatan 22, 

Bergkvara. 
 

att  meddela kommunledningskontoret att avstängning av vattnet inte innebär 
någon befrielse av den fasta avgiften för vatten och avlopp eftersom 
fastigheten fortfarande är en del av VA-kollektivet. 

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



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2009-09-15 7   

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 102 Dnr 09/TN0047 
Vattenförbrukning, Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har 2009-09-02, inkommit från Torsås Ryttare angående förhöjd 
vattenförbrukning. 
Under föregående år har Torsås Ryttare fakturerats vattenkostnader som kraftig 
överskrider deras normalförbrukning. De har anlitat en extern konsult för att hitta 
brister i det interna vattensystemet. Inga avvikelser har registrerats. Torsås Ryttare 
har även polisanmält händelsen som inte kunnat hitta spår av gärning. 
 
Föreningens ekonomi är redan ansträngd och de ser inga möjligheter att kunna 
betala varför de anhåller om största möjliga reducering av det fakturerade 
beloppet och därefter ett förslag till en månadsbetalning tills det att beloppet 
tillfullt är betalat. 
 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att bjuda in representanter från Torsås Ryttare till nämndens möte i oktober för 

att berätta om sin verksamhet. 
 
--------- 
 
Exp till  
Torsås Ryttare 
Kommunalteknik 
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§ 103 Dnr 09/TN0012 
Begäran o yttrande över Vägverkets förslag till lokala föreskifter i 
samband med översynen av hastighetsgränserna i Kalmar län. 
 
Ärendebeskrivning 
 

Vägverket har i remiss föreslagit förändringar av hastighetsgränser på det statliga 
vägnätet inom Kalmar län. Som en följd av nya hastighetsgränser föreslås också en 
förändring av vissa av de lokala trafikföreskrifterna på dessa vägar. 
Länsstyrelsen önskar ett yttrande över förslaget vad gäller de lokala 
trafikföreskrifterna senast den 28 september 2009. 
 
Förslagen till hastighetsförändringar har redovisats vid kommunmöten i 
anslutning till åtgärdsplaneringen under 2009. Aktbilaga. 
 
Väg 130 från Torsås till Söderåkra 
Befintliga lokala trafikföreskrifter (LTF) om hastighetsbegränsning till 70 km/tim 
vid Torsås föreslås vara kvar, befintlig LTF på 70 km vid Söderåkra föreslås 
upphävas och ersättas med en förberedand upplysning om 50 km/tim. 
 
Väg 570 från Söderåkra till Hossmo 
Befintliga LTF om hastighetsbegränsning till 50 och 70 km/tim norr om 
Söderåkra ersätts med nya LTF:er med justering av gränsen mellan 50 och 70 
km/tim, för att bättre harmonisera med omgivningen. 
Befintlig LTF  till 70 km/tim söder om Söderåkra föreslås vara kvar. 
 
Väg 504 korsning Klättorp till korsning Bergkvara. 
Nedtrappning inför tättbebyggt område 70 km/tim innan Bergkvara tas bort och 
ersätts med en förberedande upplysning om 50 km/tim. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
 
--------- 
 
Exp till  
Vägverket Region Sydöst 
Kommunalteknik 
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§ 104 Dnr 09/TN00 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ålis Mattson, Torsås har inkommit med ansökan om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrad. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avslå ansökan med motiveringen att sökanden ej kör själv och ej behöver 

regelmässig hjälp utanför fordonet. 
 
--------- 
 
Exp till  
Ålis Mattsson 
Kommunalteknik 
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§ 105 Dnr 09/TN0007 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till Gatudriftdagarna 2009 den 
5-6 oktober i Västerås 
NTF Kalmar län och Vägverket Region Sydöst inbjuder till en upplevelsedag 
kring hastighet den 18 september 2009 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att avstå deltagande. 
 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 106  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-09-08, § 311, att kommunchef 
Tommy Nyberg uppdras att kontakta Car Park AB för kostnadsförslag för att lösa 
parkeringsproblemen i kommunen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll, 2009-09-08, § 304, angående att efter 
kommunfullmäktiges budgetbeslut 2009-11-25 infordra redovisning av styrkort 
från samtliga nämnder. 
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§ 107 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 281,5 tkr och beställda arbeten uppgår till 360,0 tkr, totalt  
641,5 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
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§ 108 Dnr 09/TN0048 
Vinterväghållning fritidshusområden 
 
Ärendebeskrivning 
 
I reglementet för enskild väghållning framgår det att snöröjning skall utföras på 
vägar med en längd över 100 meter och leder till permanentboende.  
Det har framkommit att i detaljplanen över Djursviks stugområde är inte 
kommunen huvudman och eftersom det är huvudmannen som har 
vägunderhållskyldighet med bland annat vinterväghållning har det uppstått en del 
oklarheter. 
 
Samhällsbyggnadschefen föreslår att detaljplanerna för samtliga fritidshusområden 
gås igenom för att utreda huvudmannaskapet. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda ärendet och rapportera vid 

nämndens möte i oktober. 
 
-------- 
 


