
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2009-10-20 1(19) 

 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

  
 
 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2009-10-20 klockan 18.00 – 20.00 
 
Beslutande Ingemar Skotheim, s, ordförande  

 Lars Petersson, s.  
 Monica Fredriksson, tp, tjänstgörande ersättare 

 Pär Larsson, c 
 Magnus Nilsén, m 
  

  
 
 

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

Sara Ejemark, Torsås Ryttare, § 109 
  
 
 

 
  
Utse att justeras Magnus Nilsén  
 
Justeringens 
plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, 2009-10-22 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 109-126  
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim             
 
                                Justerande ..............................................................  
  Magnus Nilsén 

 
 

 

   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2009-10-20 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2009-10-23  anslags nedtagande  2009-11-13 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 109 Dnr 09/TN0047 
Vattenförbrukning, Torsås Ryttare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 2009-09-02 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 nämnden beslutade 2009-09-15 att bjuda in representanter från Torsås 
Ryttare till nämndens möte i oktober för att berätta om sin verksamhet. 
 

Sara Ejemark, Torsås Ryttare presenterar föreningens verksamhet och redovisar 
föreningens beräkningar på vattenförbrukningen, både budgeterad och uppmätt.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet ytterligare 

till nämndens möte i november. 
 
---------- 
 
Exp till  
Torsås Ryttare 
Kommunalteknik 
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§ 110 Dnr 09/TN0006 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den 30 
september 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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§ 111 Dnr 09/TN0014 
Delegationer, beslutsattester 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vid Tekniska nämndens möte 2009-01-20, § 4, redovisade Tommie Sigvardsson 
nu gällande delegationsordning och nämnden beslutade att den skall gälla även 
fortsättningsvis fram till att samhällsbyggnadschefen börjar sin anställning i april. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009,04-21, § 56, att nuvarande delegationsordning 
skall gälla t.o.m. juni 2009 samt att ge samhällsbyggnadschefen Peter Persson i 
uppdrag att utarbeta ett förslag på ny delegationsordning till nämndens möte i 
juni. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-06-16, § 77 att nuvarande delegationsordning 
skall gälla t.o.m. september 2009. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att nuvarande delegationsordning skall gälla t.o.m. december 2009. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 112 Dnr 09/TN0044 
Anslutningsavgift Näktergalen 13 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse inkom 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 nämnden beslutade 2009-08-19, § 95 att anslutningsavgift för 
Näktergalen 13 skall erläggas med 80 000 kr + moms för vatten och avlopp. 
 
Överklagande av beslutet har inkommit 2009-09-25 från Erik Liljegren. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att överklagandet har inkommit inom laga tid samt 
 
att överlämna ärendet till Statens VA-nämnd. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Statens VA-nämnd 
Eric Lilljegren 
Kommunalteknik 
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§ 113 Dnr 09/TN0047 
VA-avgift, Kroka 2:30 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Birgitta Nilsson, daterad 2009-10-10, med anhållan 
om befrielse av fast avgift för lägenhetsavgift för en gäststuga som finns på 
hennes fastighet Kroka 2:30. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att  avslå anhållan med motiveringen att eftersom gäststugan är ansluten till 

kommunalt vatten och avlopp ska fast avgift betalas enligt gällande taxa. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Birgitta Nilsson 
Kommunalteknik 
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§ 114 Dnr 09/TN0051 
Skadeståndsanspråk 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Daga Lindberg, daterad 2009-10-06, med 
ersättningsanspråk på inredning och kläder förstörda av kloakråttor vintern 2009. 
 
Tekniska nämndens beslut 

 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta abonnenten för 

överenskommelse. 
 
--------- 
 
Exp. till 
Daga Lindberg 
Kommunalteknik 
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§ 115 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. 
 
Tekniska nämnde beslutade 2009-08-18 att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i 
uppdrag att i samråd med Nils-Olof Petersson ta fram ett förslag på någon sorts 
plantering som ställs i höger körbana som förbättrar trafiksäkerheten på 
Applerumsgatan. 
 
Skrivelse inkom från Rosenträdet AB, Fritz Schaefer, daterad 2009-10-01, att 
eftersom trafiksituationen i området både vad gäller intensitet och omfattning är 
helt annorlunda nu än vad det var då enkelriktningen infördes, anser han att 
Applerumsgatan återigen bör dubbelriktas mot Allfargatan. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag utreda olika alternativ och 

rapportera vid nämndens nästa möte i november. 
 
--------- 
 
Exp till  
Rosenträdet AB, Fritz Schaefer 
Kommunalteknik 
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§ 116 Dnr 08/TN0053 
Trafikmiljön på Elledalsgatan 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Åke Nyström, daterad 2009-10-01, angående 
trafikmiljön på Elledalsgatan. Nyström har vid ett flertal tillfällen inkommit med 
skrivelser där han påtalat trafikproblemen på Elledalsgatan och anser inte att de 
åtgärder som utförts har haft avsedd verkan. Han efterfrågar en redovisning av 
svaren på den enkät som gjordes i augusti/september 2008 samt provet med 
”hastighetsdisplayen”. Aktbilaga. 
 
Det har inte utförts något prov med hastighetsdisplay på Elledalsgatan. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att överlämna en redovisning av enkätundersökningen till Åke Nyström samt 

 
att därmed anse skrivelsen besvarad. 
 
--------- 
 
Exp till  
Åke Nyström 
Kommunalteknik 
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§ 117 Dnr 09/TN0046 
Parkering på Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad, daterad 2009-08-27, där han 
anser att Tekniska nämnden/Trafiknämnden bör lösa parkeringsproblemen på 
Allfargatan. Det förekommer ”vild”parkering i bussfickor, framför utfarter, på 
gång- och cykelbanor över handikapparkeringar varje dag på Allfargatan. 
Aktibilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2009-09-08, § 311, Tommy Nyberg i 
uppdrag att kontakta Car Park AB för kostnadsförslag för att lösa 
parkeringsproblemen i kommunen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att med hänvisning till Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-09-08 

avvakta med vidare åtgärder. 
 
--------- 
 
Exp till  
Ulf-Peter Rosenblad 
Kommunalteknik 
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§ 118 Dnr 09/TN0010 
Övriga ärenden 
Trädgallring Hultavägen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från fastighetsägarna på Söderåkra 1:151 – 1:155, 1:157, 
daterad 2009-09-10. De framför önskemål om att träden i cykelallén på 
Hultavägen i Söderåkra, hamlas eller på annat sätt begränsas i höjd eller i 
grenverken.  
Åtgärden skulle innebära att eftermiddagssolen skulle få större möjlighet att  
tränga igenom fram till deras tomter. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
----------- 
 
Exp till  
Fastighetsägarna Söderåkra 1:151 – 1:155, 1:157 genom Nils Eriksson 
Kommunalteknik 
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§ 119 Dnr 09/TN0015 
Enskilda vägar 
Hårdbeläggning samt montage av vägbelysning på del av väg 
19735 (Törnlyckevägen) 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Törnlycke vägsamfällighet genom Göran Gustafsson, 
daterad 2009-09-30. Styrelsen för vägsamfälligheten fick i uppdrag av 
medlemmarna vid årsmötet 2009 att arbeta för en hårdbeläggning av en sträcka på 
ca 400 meter av Törnlyckevägen räknat från Söderåkra samhälle och där asfalten 
slutar i dag. 
Vägsamfälligheten anser att samma väg- och trafikbelysningsstandard borde råda 
som i tätorten och begär därför också uppsättning av 3 st. trafikbelysningslampor. 
Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  avslå ansökan. 
 
--------- 
 
Exp till  
Törnlycke vägsamfällighet, Göran Gustafsson 
Kommunalteknik 
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§ 120 Dnr 09/TN0049 
Trafikbelysning, Kroksmåla 
 
Ärendebeskrivning 
 

Skrivelse har inkommit från Karin Fransson, Kroksmåla, daterad 2009-09-30 med 
ansökan om gatlyse i Kroksmåla. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utreda ärendet. 
 
--------- 
 
Exp till  
Karin Fransson, Kroksmåla 
Kommunalteknik 
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§ 121 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 nämnden beslutade 2009-09-15, § 108 att ge samhällsbyggnadschefen i 
uppdrag att utreda ärendet och rapportera vid nämndens möte i oktober. 
 
Samhällsbyggnadschefen redogör i ärendet. I de detaljplaner i Torsås kommun 
som rör fritidshusområden är det i de flesta fall enskilt huvudmannaskap. 
För att arrendatorer och fastighetsägare inom området ska kunna ställa krav på 
markägaren om skötsel av vägarna måste en gemensamhetsanläggning bildas 
genom att lantmäteriförrättning genomförs. 
 
Ledamot Monica Fredriksson föreslår att arrendatorer och fastighetsägare i 
fritidshusområden informeras om gällande reglemente för enskild väghållning. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  besluta enligt ledamot Monica Fredriksson förslag samt 
 
att i övrigt notera informationen. 
 
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik
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§ 122 Dnr 09/TN0007 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till:  
Asfaltsdagar den 18 november i Malmö och den 19 november i Stockholm. 
Trafikkonferensen 2009 den 24-25 november  i Helsingborg. 
Sweco inbjuder till Dagvattenhantering 2009 den 10-11 november  i Stockholm. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att teknisk chef Tommie Sigvardsson deltar i Asfaltsdagar den 18 november i 

Malmö. 
 
--------- 
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 123  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Länsstyrelsen i Kalmar läns meddelande angående omorganisation till 
Samhällsbyggnadsförvaltning i Torsås kommun. Länsstyrelsen finner redogörelsen 
tillfredsställande och avslutar härmed ärendet. 
 
Ansökan om hastighetsbegränsning, förbjuden väsntersväng, förbud mot infart 
med fordon och stopplikt på del av väg E22 i Kalmar län. Samhällsbyggnadschef 
Peter Persson har inlämnat yttrande att ingen erinran föreligger mot föreslagna 
trafikföreskrifter. 
 
Bygg- och Miljönämndens beslut 2009-09-28, § 183, adressättning av ny väg inom 
området ”Valfridsbo” till Valfrids gata. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2009-09-29,  § 244, fördelningen av resterande 
statsbidrag till enskilda vägar måste beaktas i den fortsatta ekonomiska 
planeringen för 2010, 1 Mkr och för 2011, 0,5 Mkr. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerar om LOVA – bidrag för 
havsmiljön. LOVA  står för ”Lokala vattenvårdsprojekt”. Genom kommunens 
deltagande i Kalmarsundskommisionen medverkar kommunen i en gemensam 
ansökan om LOVA-bidragen. Sju kustkommuner i Kalmar län kommer att lämna 
in en gemensam ansökan med projekt som kan komma att finansieras med högst 
50 % genom LOVA-bidrag. 
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§ 124 Dnr 09/TN0008 
Avtal bostadsanpassningsåtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2007-12-18, § 198, att teckna avtal med Adolfssons 
Fastighetsservice AB, Bergkvara som entreprenör för löpande åtgärder i 
bostadsanpassningsåtgärder understigande 40 000 kronor.  
Avtalet gäller under två (2) år från och med 2008-01-01 till och med 2009-12-31 
med möjlighet till ett (1) års förlängning. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  förlänga avtalet med Adolfssons Fastighetsservice AB till och med  
 2010-12-31. 
 
-------- 
 
Exp till 
Adolsfssons Fastighetsservice AB 
Christer Franzén 
Anita Eriksson 
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§ 125 Dnr 09/TN0008 
Bostadsanpassningsbidrag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ansökan om bostadsanpassningsbidrag från xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx, 
föreligger. 
xxxxxx har behov av ledstång i trapporna när hon ska gå upp och ned och 
trappan ned till källaren saknar handledare. 
 
Byggnadsingnjör Christer Franzén föreslår att ansökan om bostadsanpassnings-
bidrag avslås med motiveringen att den sökta åtgärden anses om byggnadsteknisk 
brist enlig BAB §6.5.4. 
Enligt gällande byggnadsbestämmelser skall det i trappor finnas ledstänger 
monterade enligt BBR 8:2322. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag. 
 
-------- 
 
Exp till 
Xxxxxx xxxxxxx 
Christer Franzén 
Anita Eriksson 
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§ 126 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2009 hittills 
utbetalats med 365,8 tkr och beställda arbeten uppgår till ca 210,0 tkr, totalt  
575,8 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
 
 
 
 
 
 
 


