
TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden 2010-04-20 1(14) 

 Utdragsbestyrkande 
 
 
 

    
 
 
Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, tisdag 2010-04-20 klockan 18.00-20.00 
 
Beslutande Ingemar Skotheim (S), ordförande 
 Magnus Nilsén,(M), vice ordförande 

 Monica Fredriksson, (TP) 
 Pär Larsson, (C)  ej § 28 
 Lars Petersson, (S).  
  
  

  
 
 

 
 
 
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, 2010-04-26 
 
Underskrifter           Sekreterare ..............................................................           Paragrafer 24-36 
  Anne-Charlott Harrysson 
 
                                Ordförande .......................................................................................................................... 
  Ingemar Skotheim            
 
                                Justerande ..............................................................  
  Monica Fredriksson 

  
 

 

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

 
Organ Tekniska nämnden 
 
Sammanträdesdatum 2010-04-20 
 
Datum för    Datum för 
anslags uppsättande 2010-04-27  anslags nedtagande  2010-05-18 
 
  
Förvaringsplats  
för protokollet Nya kommunhuset, Torsås 
 
Underskrift ............................................................................ 

          Anne-Charlott Harrysson 
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§ 24 Dnr 10/TN0020 
Budget 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson redogjorde för budgetförutsättningarna. 
I budgetförslaget skall resursbehovet utöver driftbudget 2010 framgå och behov 
av kompensation för volymökningar. 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterade förslag till budget och behovet av 
ökade resurser. 
Behovet av beläggningsunderhåll har ökat och för att standarden på de 
kommunala gatorna och vägarna inte ska försämras måste en satsning på 
beläggningsunderhållet ske. Förvaltningen föreslår en ökning med 1 300,0 tkr till 
beläggningsunderhållet på de kommunala gator och vägarna i tätorterna för år 
2011. 
Det krävs även en fortsatt satsning på underhåll av beläggningarna på det enskilda 
vägnätet och förutom den miljon som satsats 2010 krävs det för år 2011 
ytterligare 1 000,0 tkr till beläggningsunderhåll och 500,0 tkr till 
förbättringsåtgärder som försegling och rätning av kurvor. 
 
Förvaltningen kommer under 2011 att överta parkskötseln av Valfridsbo och för 
att bibehålla den standard som är, behövs ytterligare 100,0 till parkunderhåll. 
 
Ingemar Skotheim föreslår att förvaltningens förslag till driftbudget för gata/park 
antas. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att anta förvaltningens förslag till driftbudget för år 2011 för gata/park och 

överlämna det till kommunstyrelsen. 
  
-------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 25 Dnr 10/TN0002 
Budgetuppföljning 2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning för perioden 
januari-mars 2010. 
Årsprognosen visar på ett underskott på ca 1 000,0 kr gällande vinterväg-
hållningen. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  notera informationen.  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 26 Dnr 09/TN0013 
Enskilda vägar 
Ansökan om trafikbelysning,  Norra Vetlycke. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från väghållare av enskilda vägen Norra Vetlycke där de 
anhåller om uppsättning av en gatubelysningslampa vid Norra Tångvägen. 
 
Ordförande Ingemar Skotheim föreslår att en besiktning görs på plats och att 
ärendet tas upp till beslut vid nämndens sammanträde i maj. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ge ordförande Ingemar Skotheim och Tommie Sigvardsson i uppdrag att göra 

en besiktning på plats och att ärendet tas upp till beslut vid nämndens 
sammanträde i maj. 

 
 
------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 27 Dnr 10/TN0021 
Övertagande av belysningsanläggningar inom Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson och teknisk chef Tommie Sigvardsson har 
sammanträffat med Lars Petersson, E.ON. Elnät AB och diskuterat revidering av 
avtalsförslag mellan Torsås kommun och E.ON Elnät Sverige AB gällande 
övertagande av vägbelysning från och med 2010-12-31. 
 
Tommie Sigvardsson redovisar förslag till avtal. 
 
Ordföranden Ingemar Skotheim föreslår att nämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsen teckna överlåtelseavtal med E.ON Elnät Sverige AB angående 
överlåtelse av gatu- och vägbelysningsanläggningar enligt aktbilaga. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  föreslå kommunstyrelsen att teckna överlåtelseavtal med E.ON Elnät Sverige 

AB angående överlåtelse av gatu- och vägbelysningsanläggningar gällande 
från och med 2010-12-31. 

-------- 
 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 28 Dnr 10/TN0022 
Befrielse från VA-avgift, Bergkvara AIF 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF önskar bli befriade från VA-avgift på 1500 kr/år.  
Idag används vatten från en brandpost utan vattenmätare. Det finns varken kök 
eller vattenklosetter och vattenåtgången är ca 1 m3 vatten per år som används till 
kaffebryggare och handfat på toaletter. 
Kostnaderna är höga för att driva Skytteholmen och föreningen måste ta pengar 
från andra verksamheter för att kunna sköta betalningarna. 
 
Monica Fredriksson föreslår att avgiften sänks till 500 kr/år. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att sänka avgiften till 500 kr/år. 
 
-------- 
 
Exp till 
Bergkvara AIF / Kent Johansson 
Kommunalteknik 
 
 
 
 
Pär Larsson deltar ej i beslutet på grund av jäv.
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§ 29 Dnr 10/TN0023 
Remiss av förslag till flerårsplan för Svenskt Vatten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svenskt Vatten har idag en flerårsplan som sträcker sig till 2010. Under året har ett 
förslag till ny flerårsplan utarbetats.  
Förslag till flerårsplan 2010 -2014 för Svenskt Vatten innehåller Svenskt Vatten 
mot 2014, vision, verksamhetsidé, långsiktiga mål, kännetecken och strategier. 
 
I december skickades förslaget ut på remiss till Svenskt Vattens medlemmar, 
företagsabonnenter och kommittéer. Förslaget sänds nu ut på en utökad remiss 
eftersom de fått in ett begränsat antal svar. 
 
Remissvar ska vara Svenskt Vatten tillhanda senast den 24 maj 2010. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att planen lämnas utan erinran. 
 
-----------   
 
Exp till  
Svenskt Vatten 
Kommunalteknik 
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§ 30 Dnr 09/TN0016 
Hallagärde avfallsanläggning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson informerar om inkomna meddelande från Länsstyrelsen 
angående Hallagärde avfallsanläggning. 
Lakvattenkarakterisering vid Hallagärde avfallsanlällgning och Ändring i tidplan 
för avslutningsplanen vid Hallagärde avfallsanläggning.  
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att vidarebefordra skrivelserna till KSRR samt 

 
att  till nämndens möte i juni bjuda in representanter från KSRR för att berätta 

om verksamheten och samtidigt göra ett studiebesök på Hallagärde 
avfallsanläggning. 

 
-----------   
 
Exp till  
KSRR 
Kommunalteknik 
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§ 31 Dnr 10/TN0024 
Avtalsövertagande Bergkvara Bulk AB 
 
Ärendebeskrivning 
 
Avtal är idag slutet med Kent Månssons Åkeri AB angående vinterväghållning. 
Avtalet gäller 2008-11-15 – 2011-11-14.  Från och med 2010-04-01 har personal 
och inkråm i Kent Månssons Åkeri AB övergått till Bergkvara Bulk AB. 
 
Kent Månsson, Bergkvara Bulk AB vill i skrivelse att avtal angående 
vinterväghållning övergår till Bergkvara Bulk AB. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  godkänna att avtal med Kent Månssons Åkeri AB angående vinterväghållning  
 övergår till Bergkvara Bulk AB. 
 
 
--------- 
 
Exp. till 
Bergvara Bulk AB 
Kommunalteknik 
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§ 32 Dnr 09/TN0014 
Delegationer 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson föreslår att nuvarande delegationsordning 
för Tekniska nämnden skall gälla tills entreprenaden VA-söder Bergkvara startar. 
 
Ordförande Ingemar Skotheim föreslår att nämnden antar Peter Perssons förslag. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  nuvarande delegationsordning för Tekniska nämnden skall gälla till VA-
entreprenaden söder Bergkvara startar. 

 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 33 Dnr 10/TN0025 
Samråd om vindkraftverk på Karlshult 1:3 och Strömby 3:8, 5:3, 
5:8, 5:6 och 5:9 
 
Ärendebeskrivning 
 
FR Ramström Vind AB har upprättat handlingar för samråd enligt 6 och 9 kap 
miljöbalken inför ansökning om miljöfarlig verksamhet för uppförande av 
vindkraftverk på fastigheterna Karlshult 1:3 och Strömby 3:8, 5:3, 5:8, 5:6 och 5:9 
 
Eventuella synpunkter som berör prövningen enligt miljöbalken skall lämnas 
skriftligen senast den 7 maj till FR Ramstöms Vind AB. 
  
Tekniska nämndens beslut 
 

att  ge ordföranden Ingemar Skotheim i uppdrag att på delegation inlämna ett 
yttrande till FR Ramstörm Vind AB. 

 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 34  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Tommie Sigvardsson informerade om det möte som är inplanerat med 
intressegruppen för enskilda vägar till den 29 april och på vilka enskilda vägar som 
det är planerat att utföra beläggningsunderhåll på under året. 
Om bidrag från Trafikverket beviljas kommer underhåll på beläggningar att 
utföras på bl.a. Skörebovägen och Ragnabovägen, (det norra stugområdet). 
 Vägen till Båtastan kommer att förbättras för att kunna erhålla statligt driftbidrag. 
 
Skörebo-Stuvehyltan-Bodhyltans vägsamfällighet och Bodhyltan- 
Mellankärrsvägens vägsamfällighet har tidigare ansökt om bidrag till 
förbättringsåtgärder på det enskilda vägnätet. Tekniska nämnden har 2010-03-16 
beviljat bidrag med 216 000 kr under förutsättning av bidrag beviljas enligt 
ansökan til Leader Småland Sydost. 
Styrelsen i Leader Småland Sydost beslutade den 19 mars 2010 att avslå ansökan 
om projektstöd till projektet Utveckling av Bodhyltans Byggnadsförening och 
utveckling av bysamverkan.  
Detta innebär att beviljat kommunalt bidrag ej utbetalas. 
 
I kostnadskalkyl för det nya infiltrationsvattenverket Yxneberga samt uppräknade 
driftskostnader aviserade Kalmar Vatten AB om prishöjning på 1,13 kr/m3 från 
och med 2009-05-01 och att en avstämning skulle ske vid årsskiftet 2009/2010 
innan avtal tecknas. 
Vid avstämning har det visats sig att kostnaderna är något högre än beräknat och 
prishöjningen på grund av infiltrationsverket blir 1,15 kr/m3 från och med  
2009-05-01. Avstämning skall göras även årsskiftet 2010/2011. 
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§ 35 Dnr 09/TN0008 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2010  
utbetalats med 271,1 tkr, beställda arbeten uppgår till 90,0 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
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§ 36 Dnr 10/TN0006 
Parkeringsplatser för besökande till kommunhusen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har fått påstötningar om parkeringsproblematiken på 
parkeringen utanför kommunhusen. Behovet av parkeringar till besökande till de 
båda kommunhusen är ej tillgodosett. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  vidarebefordra frågan till kommunstyrelsen får åtgärd. 
 
 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
 


