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Tekniska nämnden 2015-08-18 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2015-08-18, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 21.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare för Magnus Nilsén 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Per-Olov Wickius, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Åsa Haglund- Rosenborg 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2015-08-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  47 - 58
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Åsa Haglund-Rosenborg 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2015-08-18   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-08-24 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-08-15 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 47 - 58 
 
§ 47 Budgetuppföljning juni 2015 
§ 48 Budget 2016/Verksamhetsplan 
§ 49 Delegationsordning 
§ 50 Utökning av verksamhetsområdet för VA i Applerum 
§ 51 Avtal mark Gullabo vattenverk 
§ 52 Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
§ 53 Förbättring av Dalskärsområdet och färdigställande av 

Strandpromenaden 
§ 54 Ansökan om investeringsbidrag från Bergkvara AIF 
§ 55 Ansökan om sophämtning vid badplatsen i Järnsida  
§ 56 Informations- och anmälningsärenden 
§ 57  Ombyggnad Bergkvara reningsverk, tilläggsanslag 
§ 58 Övertagande av skötselansvar enskild väg 
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TN § 47/15  Dnr 15/0035 
Budgetuppföljning 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning juni 2015. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 48/15  Dnr 15/0045 
Budget 2016/Verksamhetsplan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschefen Martin Storm redovisar fördelningen av intäkter 
och kostnader i budget 2015.  
De ekonomiska ramarna för år 2016 har fastställts av kommunfullmäktige 
och är oförändrade för nämnden. 
 
Kommunfullmäktige anger mål och uppdrag som förvaltningen ska arbeta 
efter under året. Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den 
kommer att arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens 
mål och uppdrag och vad man avser att mäta för att nå måluppfyllelsen.  
 
Nämndernas verksamhetsplan 2016 ska redovisas i september och 
internbudget 2016 ska redovisas i november. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   förvaltningen tar fram förslag till verksamhetsplan och internbudget för 

2016.  
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 49/15  Dnr 14/0079 
Delegationsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till reviderad delegationsordning för Tekniska nämnden har 
upprättats av samhällsbyggnadschef Martin Storm. Se bilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna och fastställa reviderad delegationsordning för Tekniska 

nämnden i Torsås kommun. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 50/15  Dnr 15/0060 
Ansökan om att utöka verksamhetsområdet för kommunalt 
VA till att omfatta fastighet Applerum 5:22 

 
Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit till Tekniska nämnden från Anna-Kristina van 
Craen, ägare till fastighet Applerum 5:22, med en ansökan om att hennes 
fastighet ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och 
avlopp. 
 

 
Bakgrund 

Enligt § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster ska kommunen ordna 
vattenförsörjning eller avlopp om det behövs med hänsyn till skyddet för 
människors hälsa eller miljön och fastigheten omfattas av ett större 
sammanhang.  
 
Fastighet Applerum 5:22 saknar en godkänd avloppsanläggning. Enligt 
information från Bygg- och miljönämnden så finns det en enkammarbrunn 
på fastigheten. Det finns inga ytterligare uppgifter gällande efterföljande 
reningssteg.  
 
Enligt praxis i tillämpningen av § 6 kan enstaka fastigheter i nära anslutning 
till befintligt verksamhetsområde omfattas av kommunen skyldighet att 
ordna med vattenförsörjning eller avlopp. I Applerum finns ett kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheten Applerum 5:22 
ligger mindre än 20 meter från gränsen för detta verksamhetsområde (se 
bifogade kartor) och torde ingå i detta större sammanhang.  
 
Med hänsyn till aktuell fastighets behov av en avloppsanläggning samt 
närheten till befintligt verksamhetsområde bör kommunen enligt Lagen om 
allmänna vattentjänster utöka verksamhetområdet för vatten och spillvatten 
till att omfatta fastighet Applerum 5:22. 
 
 
Handlingar i ärendet 

- Ansökan om att utöka verksamhetsområdet för kommunalt VA till att 
omfatta fastiget Applerum 5:22 

- Karta verksamhetsområde Applerum, Torsås 
- Karta, fastighet Applerum 5:22 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 50/15   
Ansökan om att utöka verksamhetsområdet för kommunalt 
VA till att omfatta fastighet Applerum 5:22 
 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att verksamhets-
området för vatten och spillvatten utökas till att omfatta fastighet Applerum 
5:22. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   föreslå kommunfullmäktige besluta att verksamhetsområdet för vatten 

och spillvatten utökas till att omfatta fastighet Applerum 5:22. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 51/15   Dnr 15/TN0025 
Mark Gullabo vattenverk 

 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2015-03-19 att framlägga en begäran till 
kommunstyrelsen att uppta förhandlingar med markägarna till Binnaretorp 
1:5 för inköp av markområdet omkring Gullabo vattenverk (TN § 23/15). 
 
Kommunstyrelsen och markägarna har kommit överens om en 
markförsäljning. Markägarnas krav för en försäljning är att tidigare muntliga 
överenskommelser ska gälla även i fortsättningen.  
  
Bifogat avtal innehåller de delar av de muntliga överenskommelserna som 
fortfarande är aktuella och omfattar tillgången till kommunalt vatten för 
fastighet Binnaretorp 1:5 samt användningen av vägen till Gullabo 
vattenverk, Gullabo reningsverk och till uttagsbrunnar för råvatten (se 
bifogad karta).   
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal med 
fastighetsägarna till Binnaretorp 1:5 enligt bilaga samt 
att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till avtal med fastighetsägarna till 

Binnaretorp 1:5 enligt bilaga samt 
 

att  ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna avtal. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 52/15  Dnr 15/0069 
Medborgarförslag – Lekplats i hyresområdet på Malmen 
 

Ärendebeskrivning 
 
Hyresgäster på Svalgatan har i ett medborgarförslag fört fram önskemål om 
en lekplats i hyresområdet. 
 
Beredning 

Tekniska nämnden behandlade vid sitt sammanträde 2004-02-10 § 11 ett 
förslag till lokalisering av de kommunala lekplatserna. Förslaget hade 
diskuterats fram tillsammans med representanter från tekniska avdelningen 
och barnomsorgen. Syftet var att klargöra vilka av de kommunala 
lekplatserna som skulle vara kvar med anledning av anpassningen till EU-
normer. För Torsås är det lekplatsen vid Elledalsgatan som är aktuell. 
 
Det ankommer på fastighetsägarna till flerbostadshus att anordna 
närlekplatser på bostadsgårdarna för sina hyresgäster. Inom hyresområdet 
på Malmen bor det för närvarande 14 barn i åldern 0-8 år. 
 
Inom ramen för förnyelsen av området kring Wallermansgöl planeras en 
naturlekplats i områdets södra del. Vissa förberedelsearbeten har gjorts och 
lekplatsen beräknas vara på plats inom två år. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet och översänder det till 
kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   anta yttrandet och översända det till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 53/15  Dnr 15/0036 
Förbättring av Dalskärsbadet och färdigställande av 
Strandpromenaden – begäran av Vision Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 

 
Vision Bergkvara har inom en arbetsgrupp, med bl.a. deltagande av 
Bergkvara skola åk 4-6, föreslagit åtgärder för att förbättra Dalskärsbadet 
samt för att färdigställa Strandpromenaden runt Ängaskär.  
 
Bakgrund 

Vision Bergkvara är en samarbetsorganisation med målet att förbättra och 
öka attraktiviteten i Bergkvara. Gruppen har de senaste åren koncentrerat 
sina krafter på området kring Dalskärs badplats, Hamnplan och området 
runt Ängaskär.  
 
Gruppen har bland annat arbetat med muddring av Ängaskär och med hjälp 
av bidrag från Leader-projektet byggt en s.k. gäddfabrik där. Vidare har 
gruppen fått bidrag från Sparbankstiftelsen Kronan till den 
vattenstudsmatta som ligger vid Dalskärsbadet. Gruppen har också kommit 
med värdefulla förslag till utformningen av Hamnplan i Bergkvara.  
 
I ett större projekt, Strandpromenaden, som handlade om att öka 
tillgängligheten och attraktiviteten runt Ängaskär föreslogs såväl förbättrade 
gångvägar som belysning, utegym och naturlekplats. Kostnaden beräknades 
till ca 3,5 milj kr. För att kunna stötta projektet och bidra till dess 
genomförande har Torsås kommun avsatt 1,5 milj kr i 
investeringsbudgeten. Vision Bergkvara sökte pengar från Länsstyrelsen och 
Allmänna arvsfonden men har fått avslag på sin ansökan. 
 
Hittills har samhällsbyggnadsförvaltningen använt 241 000 kr av 
investeringspengarna till att länka samman och förbättra gångvägen runt 
Ängaskär i enlighet med Vision Bergkvaras önskemål 
 
Bedömning 

Vision Bergkvaras förslag till åtgärder innehåller både driftåtgärder och 
investeringar. De pengar som reserverats i investeringsbudgeten (1 249 000 
kr) är avsedda för investeringar och som tillägg till de externa pengar som 
föreningen ansökt om. 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 53/15 
Förbättring av Dalskärsbadet och färdigställande av 
Strandpromenaden – begäran av Vision Bergkvara 
 
Av de förslag som lämnats till förbättringar av Dalskärsbadet bedöms 
följande åtgärder som investeringar: 
 

 Hus innehållande toaletter, städ- och omklädningsutrymmen samt 
solaltan och gångar av trä. Förslaget har kompletterats med en 
ritning och kostnadsberäkning och är på 28 m2 och solaltanen på ca 
25,5 m2 och kostnaden beräknas av Vision Bergkvara till 492 100 kr. 

 Låg häck vid stranden utmed Dalskärsvägen (uppskattad kostnad 
ca 50 000 kr) 

 Flytbrygga i trä (uppskattad kostnad ca 20 000 kr) 
 En låg rutschkana för mindre barn (uppskattad kostnad ca 10 000 

kr) 
 Undersök om det går att anordna en sviktbräda till hopptornet. 
 Fler picknick-bord (uppskattad kostnad ca 20 000 kr) 
 Ett rep med flytande bojar som förhindrar båtar/vattenscooters att 

köra in på badområdet (uppskattad kostnad ca 20 000 kr) 
 
Övervägande delen av åtgärderna är för små för att kunna räknas som 
investeringsåtgärder men tillsammans utgör de en kvalitetshöjning och 
förbättring av badplatsen. Sammanlagt krävs investeringsbidrag på ca 
612 000 kr.  
 
De driftåtgärder som föreslås är: 

 Bättre daglig skötsel av strandområdet.  
 Rengöring av hopptornet. 
 Borttagning av alger och sjögräs. 
 Nya cykelställ 

 
Under sommaren har samhällsbyggnadsförvaltningen anlitat Bergkvara AIF 
som mot ersättning åtagit sig den dagliga skötseln av Dalskärsbadet och 
Badudden. Hopptornet rengjordes inför badsäsongen 2015. Borttagning av 
alger och sjögräs kan åtgärdas genom en muddring av badviken. I annat fall 
riskerar borttagning av alger och sjögräs att bli en årligen återkommande 
arbetsuppgift. Muddring kräver tillstånd till vattenverksamhet och en 
upplagsplats för muddermassor. Nya cykelställ planeras genomföras under 
2015 inom ramen för det ordinarie arbetet med grönytor. 
 
För att färdigställa Strandpromenaden föreslås följande 
investeringsåtgärder: 

 Skrapa och grusa sträckningen från Sjöslätten till Smedgränd.  
 

fortsättning 
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Fortsättning TN § 53/15 
Förbättring av Dalskärsbadet och färdigställande av 
Strandpromenaden – begäran av Vision Bergkvara 
 

 Skrapa och grusa gångvägen från Dalskärsvägen utmed Sjöslätten 
samt förse gångvägen med belysning. Längden uppskattas till ca 300 
meter och kostnaden uppskattas till ca 400 000 kr baserat på tidigare 
kostnadsberäkningar av Vision Bergkvara. 

 Utegym vid Sjöslätten. Har tidigare kostnadsberäknats till 180 000 kr 
av Vision Bergkvara. 

 
Sträckningen från Sjöslätten till Smedgränd har utförts under våren 2015. 
Övriga åtgärder kräver investeringsbidrag på ca 580 000 kr. 
 
 
De driftsåtgärder som föreslås för Strandpromenaden är: 

 Rensa sly mellan Smedgränd och Campingen. 
 
Åtgärden ingår i förvaltningens ordinarie uppgifter och planeras genomföras 
under hösten vintern 2015. 
 
Tekniska nämnden kan inte omfördela pengar från investeringsbudgeten till 
annat ändamål eller på andra villkor. Kommunfullmäktige beslutar om 
investeringsbudgeten kan användas till andra åtgärder. 
 
Behov av investeringar på andra bad- och båtplatser 

Det finns också angelägna behov av investeringar på kommunens övriga 
bad – och båtplatser. Särskilda investeringspengar är avsatta för en ny 
brygga vid Fulviks badplats. Önskemål har nämnts om bro/flytbrygga till 
Södra Sandholmen. Den norra omklädningsbyggnaden på Badudden är i 
dåligt skick och måste ersättas eller rivas. Baduddens rutschkana måste 
ersättas. Gästhamnens bryggor är i dåligt skick och måste åtgärdas. 
Småbåtshamnens Y-bommar måste ses över och eventuellt behöver en del 
ersättas. 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa de 
investeringsbehov som finns för bad- och båtplatser i kommunen samt 
prioritera dessa. 

Därefter avser Tekniska nämnden att begära att kommunfullmäktige 
omdisponerar och eventuellt utökar investeringsbudgeten enligt Tekniska 
nämndens framställan. 

fortsättning 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 18
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-08-18 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

Fortsättning TN § 53/15 
Förbättring av Dalskärsbadet och färdigställande av 
Strandpromenaden – begäran av Vision Bergkvara 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att sammanställa de 

investeringsbehov som finns för bad- och båtplatser i kommunen samt 
prioritera dessa. 
Därefter avser Tekniska nämnden att begära att kommunfullmäktige 
omdisponerar och eventuellt utökar investeringsbudgeten enligt 
Tekniska nämndens framställan. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 18
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-08-18 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
TN § 54/15  Dnr 15/0049 
Ansökan om investeringsbidrag från Bergkvara AIF 
 
Ärendet utgår. 
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TN § 55/15  Dnr 15/0080 
Järnsida Stugförening önskar soptunna vid badplatsen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Järnsida stugförening, genom Axel Lindberg, önskar att kommunen 
anordnar ett sopkärl i anslutning till badplatsen där vandringsleden 
passerar. 

 
Beredning 

Tidigare har kommunen bekostat ett sopkärl i anslutning till badplatsen. 
Eftersom antalet kommunal badplatser har minskat har kommunens 
engagemang och utgifter koncentrerats till de kvarvarande kommunala 
badplatserna. 
 
Vandringsleden är en viktig del i marknadsföringen av kommunen som ett 
attraktivt besöksmål. Om vandringsleden ska vara attraktiv bör den också 
utrustas så den upplevs som bekväm och lättillgänglig. Vindskydd, 
grillplatser, sopkärl och toaletter bör placeras ut på strategiska ställen och 
skötas så att leden uppfattas som väl underhållen. 
 
Tekniska nämnden har dock inget formellt ansvar för varken 
vandringsleden eller badplatsen och kan följaktligen inte heller stå för 
kostnader kopplade till dessa. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden översänder yttrandet som svar på stugföreningens 
förfrågan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   översända yttrandet som svar på stugföreningens förfrågan. 
------ 
Sändlista 
Järnsida stugförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 56/15  Dnr 15/0020 
Information- och anmälningsärenden 

 
Tillsyn av badplatser i Torsås kommun 
Protokoll från Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås över tillsyn av 
badplatser i Torsås kommun.  
Badplatserna i Torsås kommun är i mycket bra ordning och det ser ut som 
att de sköts på ett väldig bra sätt. En checklista bör tas fram för 
badplatserna i kommunen, att fyllas i av de som sköter den löpande tillsynen 
av badplatserna. 
 
 
RSA-arbete 
Säkerhetssamordnaren har, tillsammans med representanter från 
kommunens förvaltningar och bolag, under våren 2015 gjort en risk- och 
sårbarhetsanalys utifrån lagen om extraordinära händelser. Vid 
nämndsmötet gavs en översiktlig information om arbetet, och resultatet av 
risk- och sårbarhetsanalysen gällande den tekniska verksamheten (fr a VA). 
Kommunfullmäktige ska fastställa beslut och prioriteringsordning. 
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TN § 57/15  Dnr 15/0044 
Ombyggnad Bergkvara reningsverk, ekonomi 
 
Ärendebeskrivning 
 

Ombyggnaden av Bergkvara reningsverk håller på att projekteras och 
preliminär byggstart är mitten av september. Under upphandlingen och 
projekteringen har det visats sig att kostnaderna kommer att blir högre än 
budgeterat 15 000 tkr. 
 
Upphandling, anbud, projektledning, besiktningar och kontrollansvarig, 
inklusive övriga/oförutsedda kostnader beräknas till 16 500 tkr. 
 
Investeringar som ej ingår i projektet men som är lämpliga att utföra i 
samband med utbyggnaden, eftersom det blir mer kostnadseffektivt, är byte 
av kedjeskrapor, motsvarande en investering på 1 000 tkr. 
 
Totalt behov av ökat investeringsanslag 2016 till Bergkvara reningsverk 
2 500 tkr. 
  

Tekniska nämnden beslutar 
 
att   hos kommunfullmäktige begära utökat investeringsanslag för 2016 till 

ombyggnaden av Bergkvara reningsverk med 2 500 tkr. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 av 18
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-08-18 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
TN § 58/15  Dnr 15/0067 
Övertagande av skötselansvar enskild väg 
 

Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Södra Kärr 
Skrivelse från Södra Kärrs samfällighetsförening angående förändrade 
avrinningsförhållanden efter tillkomsten av vatten & avloppsanläggningen i 
området.  
Även en förfrågan om Torsås kommun är villig att överta skötselansvaret 
för vägarna inom området. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att   ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att diskutera övertagandet av 

skötselansvaret på den enskilda vägen till Södra Kärr med 
samfällighetsföreningen. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
 


