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Plats och tid Tisdag 2014-02-18, gamla kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.15 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M 
 Roger Isberg, S 
  
  
  
  
Utses att justera Åsa Haglund-Rosenborg 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-02-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  9 - 18 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Åsa Haglund-Rosenborg 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-02-18   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-02-24 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-03-18 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 9 - 18 
 

§ 9 Bokslutskommentarer 2013 
§ 10 Kompletteringsbudget 2014 
§ 11 Generell rättegångsfullmakt 
§ 12 Beslutsattestanter 2014 
§ 13 Internkontrollplan Tekniska nämnden 
§ 14 Verksamhetsområde VA Ragnabo 3:28 
§ 15 Gång- och cykelväg Djursvik - Söderåkra 
§ 16  Kurser och konferenser 
§ 17  Information- och anmälningsärenden 
§ 18  Kanalrensning Lakebäck 
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TN § 9/14  Dnr 13/TN0005 
Bokslutskommentarer 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschef Martin Storm har upprättat förslag på 
verksamhetsberättelse 2013, Måluppfyllelse för strategikarta 2013-2015 och 
uppföljning av internkontrollplanen. Se aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2013, Måluppfyllelse för 

strategikarta 2013-2015 och uppföljning av internkontrollplanen och 
överlämna dessa till kommunfullmäktige. 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige,   
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 10/14 Dnr 13/TN0025 
Kompletteringsbudget 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till kompletteringsbudget 2014. 
 

 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 

 

 
Projekt Tkr 

1303 Gator i tätort 
 1307 Vision Bergkvara 1 000,0 

1309 Brygga Fulvik 200,0 

1314 Skyltar Ortsnamn o hänvis 39,0 

1315 Vågbrytare 700,0 

1374 Snöblad 9,0 

1392 Parkanläggningar 59,0 

1395 Tillgänglighetsanpassningar 262,0 

 
Totaler 2 269,0 

   

 
AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 

 

 
Projekt Tkr 

1306 Ledningsnät 682,0 

1316 Bergkvara reningsverk 115,0 

1318 B-kvara ren.verk, kvävere 57,0 

1319 Gullabo vattenverk 289,0 

1322 Projektering Kvilla 100,0 

1325 Bergkvara reningsverk, slampumpar 80,0 

1326 Bergkvara vattenverk, pumpar 100,0 

1391 Reinvest.vattenledningsnät 449,0 

1394 Reinvestering spillvatten 976,0 

 
Totaler 2 848,0 

 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till kompletteringsbudget för år 
2014 samt att föreslå kommunfullmäktige besluta kompletteringsbudget för 
år 2014 enligt tekniska nämndens förslag. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta förslag till kompletteringsbudget för år 2014 samt  
 
fortsättning 
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Fortsättning, TN § 10/14, Kompletteringsbudget 2014 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta kompletteringsbudget för år 2014 

enligt tekniska nämndens förslag. 
 
------ 
Sändlista,  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 11/14 Dnr 14/TN0026 
Generell rättegångsfullmakt 
 
Ärendebeskrivning 

Antalet överklaganden av tekniska nämndens beslut och andra mål mot 
tekniska nämnden tenderar att öka, liksom antalet muntliga förhandlingar. I 
samband med tvåpartsförfarande i domstol beträffande ärenden inom 
tekniska nämndens verksamhetsområde finns behov att underlätta 
hanteringen för både tekniska nämnden och samhällsbyggnadschefen. 
Tekniska nämnden kan ge en generell fullmakt till samhällsbyggnadschefen 
som används med tekniska nämndens samtycke att föra tekniska nämndens 
talan i domstolar och övriga myndigheter i Sverige. 

Domstolen har efterfrågat en mer flexibel hantering av dessa ärenden. 
 
Av 2 kap. 11 § rättegångsbalken följer att såsom fullmakt för kommunen 
gäller i behörig ordning utfärdat förordnande eller utdrag av protokoll över 
beslut, varigenom ombud förordnats. Således bör fullmaktsförordnandet 
framgå direkt av protokollet. 
 
Handläggning med stöd av rättegångsfullmakten skall på lämpligt sätt 
redovisas för tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-11-13, § 126 att samhällsbyggnadschef 
Kristiina Kosunen-Eriksson förordnas att såsom ombud vid  domstol eller 
annan myndighet eller i skiljeförfarande företräda Torsås kommun inom 
tekniska nämndens verksamhetsområde. Med undantag för rätt att mottaga 
delgivning av stämningar äger ombud den behörighet som anges i 12 kap. 
14 § första stycket rättegångsbalken.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  upphäva Tekniska nämndens beslut 2012-11-13, § 126, där 

samhällsbyggnadschef Kristiina Kosunen-Eriksson förordnas att 
såsom ombud företräda Tekniska nämnden i Torsås kommun. 

att  samhällsbyggnadschef Martin Storm förordnas att såsom ombud vid 
domstol eller annan myndighet eller i skiljeförfarande företräda Torsås 
kommun inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Med undantag 
för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den 
behörighet som anges i 12 kap. 14 § första stycket rättegångsbalken 

fortsättning 
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fortsättning, TN § 11/14, Generell rättegångsfullmakt 

att  ombud dessutom äger att på tekniska nämndens vägnar uppbära, 
mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att 
förordna teknisk chef Tommie Sigvardsson i sitt ställe, samt i övrigt 
vid alla tillfällen, där Torsås kommuns rätt inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka. 

att  samhällsbyggnadschef  Martin Storm  på lämpligt sätt redovisar för 
tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  

 
att  detta förordande gäller tills vidare. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 12/14   Dnr 14/TN0027 
Beslutsattestanter 2014 

Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2014. 
 

Driftbudget 
     

       Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

  
320 Teknisk chef Tommie Sigvardsson 

Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

322 Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
VA-ingenjör Nina 
Johansson 

 
       Investeringsbudget 

     
       Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

  

320 
Samhällsbyggnads-
chef Martin Storm 

Teknisk chef  
Tommie Sigvardsson 

322 
Samhällsbyggnads-
chef Martin Storm 

VA-ingenjör Nina 
Johansson 

 
       Balanskonton som är kopplade till: 

    
       Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

  

320 Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

322 Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
VA-ingenjör Nina 
Johansson 

  
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
beslutattestanter och ersättare att gälla från och med 2014. 

 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till beslutattestanter och ersättare att gälla 

från och med 2014 
 ------ 
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 av 17 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-02-18 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 

TN § 13/14   Dnr 14/TN0028 
Intern kontrollplan 2014 
 
Äreendebeskrivning 
 
Samtliga nämnder ska ta fram en intern kontrollplan för 2014. 
Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal gemensamma interna 
kontrollpunkter för samtliga nämnder och förvaltningar.  

 

GEMENSAM INTERNKONTROLLPLAN FÖR TORSÅS KOMMUN 2014 
Vad ska följas upp? Hur ska 

uppföljningen ske? 
Vem ansvarar? Rapport till ks med 

information om av 
förvaltningen vidtagna 
åtgärder 

Finns rutin för att 
minska sårbarheten i 
organisationen vid 
sjukdom eller annan 
frånvaro? 

Närmsta chef på 
resp arbetsställe 
analyserar till-
sammans med 
personalen 

Förvaltningschef Via verksamhetsberättelsen 

Finns rutin och följs 
delegationsordning? 

Stickprov  Förvaltningschef Via verksamhetsberättelsen  

Finns rutin och följs 
gällande sekretess-
lagstiftning? 

Stickprov Förvaltningschef Via verksamhetsberättelsen  

Finns fastställda 
rutiner för 
ärendehantering 
och/eller blir ärenden 
försenade/glömda? 

Finns 
rutindokument? 
Stickprov. 

Förvaltningschef Via verksamhetsberättelsen  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetet en kompletterande intern 
kontrollplan som berör förvaltningens verksamhet. Den interna 
kontrollplanen baserar sig på en riskbedömning av verksamheten. 
 
fortsättning
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Fortsättning, TN § 13/14, Intern kontrollplan 2014 
 

 

Intern kontrollplan för Bygg- och miljönämnden och Tekniska nämnden 2014 

Vad ska följas  
upp? 

Sanno-
likhet x 
Konse-
kvens = 
Risk 
(Risker ≥ 
8 kräver 
åtgärd) 
 

Åtgärder Hur ska 
uppföljningen 
ske 

Ansvar Rapport till ks med 
information om av 
förvaltningen 
vidtagna åtgärder 

Beslutskvalitet 2x4=8 Genomgång 
av 3 
ärendetyper 
under 2014. 
 

Andel ändrade 
beslut i högre 
instans 
 

Fc Via verksamhets-
berättelsen 

Ärendehantering 
 

3x3=9 Kartläggning 
av ärende-
process 

Mätning av 
ärendebalans 
och hand-
läggningstider 
 

Fc Via verksamhets-
berättelsen  

Synpunkter och 
klagomål 

3x2=6 Acceptabel 
risk 

   

Fakturering av 
taxor och avgifter 

2x3=6 Acceptabel 
risk 

   

Inköp 3x3=9 Genomgång 
av leveran-
törer 

Stickprov 
 

Fc Via verksamhets-
berättelsen 

Externa bidrag 2x2=4 Acceptabel 
risk 

   

Dricksvatten utan 
anmärkning 

3x2=6 Acceptabel 
risk 

   

Orenat avlopp till 
recipient 

3x3=9 Minska in-
läckage och 
styra utsläpp 

Dokumentation Fc Via verksamhets-
berättelse och 
miljörapport 

Överskridande av 
gränsvärden i RV 

1x3=3 Acceptabel 
risk 

   

Ledningsnätet 
fungerar inte 
långsiktigt 

3x4=12 Plan för 
förnyelse 

Antal läckor 
och stopp 

Fc Via verksamhets-
berättelsen 

fortsättning 
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Fortsättning, TN § 13/14, Intern kontrollplan 2014 

Riskbedömningen baserar sig på nedanstående skala. 

Värde Sannolikhet Konsekvenser 
1 Händer nästan aldrig I princip inga konsekvenser 
2 Kan hända Begränsade konsekvenser 
3 Händer ibland Stora konsekvenser 
4 Händer ofta  Mycket stora konsekvenser (liv eller miljoner kr) 

 

 

Förslag till beslut 
 

Tekniska nämnden godkänner förslag till intern kontrollplan för 2014 
  

Tekniska nämnden beslutar 
 

att   godkänna förslag till intern kontrollplan för 2014. 
 

------ 
Sändlista 
Kommunledningskontoret 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 14/14 Dnr 14/TN0029 
Utbyggnad VA – gata Ragnabo 3:28 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har försålt tomtmark på fastigheten Ragnabo 3:28 och 
behov finns att bygga VA och gator i området. 
 
Vid utbyggnaden av VA och gator inom planområdet för Ragnabo 3:23 och 
Ragnabo 3:28, delades området in i två etapper och etapp 1, den södra delen 
byggdes år 2010 och Torsås kommuns verksamhetsområde för vatten och 
avlopp utökades med det planlagda området på Raganabo 3:23. 
De delar av fastigheten Ragnabo 3:28 som inryms i planområdet ligger inte 
inom Torsås kommuns verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
 
Utbyggnaden av VA och gator på fastigheten Ragnabo 3:28 är 
kostnadsberäknad till 1 400,0 tkr varav 460,0 tkr för VA-utbyggnaden och 
940,0 tkr för anläggandet av gator. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att bygga ut vatten och avlopp samt gator för 
fastigheten Ragnabo 3:28 inom planområdet och att arbetet utförs i egen 
regi. 
 
att hos kommunfullmäktige ansöka om tilläggsanslag för utbyggnaden av 
VA och gata på fastigheten Ragnbo 3:28 med 460,0 tkr i 
investeringsbudgeten för affärsdrivande verksamhet och med 940,0 tkr i 
investeringsbudgeten för skattefinansierad verksamhet. 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka Torsås kommuns 
verksamhetsområde för vatten och avlopp på Ragnabo 3:28 enligt bifogad 
karta. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   beslutar att bygga ut vatten och avlopp samt gator för fastigheten 
Ragnabo 3:28 inom planområdet och att arbetet utförs i egen regi. 

 
att  hos kommunfullmäktige ansöka om tilläggsanslag för utbyggnaden av 

VA och gata på fastigheten Ragnbo 3:28 med 460,0 tkr i 
investeringsbudgeten för affärsdrivande verksamhet och med 940,0 tkr 
i investeringsbudgeten för skattefinansierad verksamhet. 

 
fortsättning 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 17 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-02-18 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
Fortsättning, TN § 14/14, Utbyggnad VA – gata Ragnabo 3:28 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka Torsås kommuns 

verksamhetsområde för vatten och avlopp på Ragnabo 3:28 enligt 
bifogad karta. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 av 17 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-02-18 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
TN § 15/14 Dnr 14/TN0012 
Gång-och cykelväg mellan Djursvik till Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 

Djursviks Samhällsförening föreslår att det byggs en gång- och cykelväg 
mellan Djursvik och Söderåkra. Som skäl för detta anges att vägen är smal 
och starkt trafikerad. Vägen används flitigt för promenader och mellan vår 
och höst ökar trycket på vägen väsentligt då sommargästerna kommer. Flera 
ungdomar i byn behöver ofta ta sig till Söderåkra. 
 
Ett medborgarförslag om byggande av en gång- och cykelväg mellan 
Djursvik och Söderåkra behandlades av Tekniska nämnden 2011-03-08, § 
28/11. Förslaget remitterades till Trafikverket som är väghållare. 
Trafikverket svarade att vägen inte fanns upptagen i den Regionala 
transportplanen för Kalmar län och Trafikverket därför inte kan prioritera 
en utbyggnad av vägen före andra behov som lyfts fram i den regionala 
planen. 
 
I den aktuella regionala transportplanen för 2014-2015, som har antagits av 
Regionförbundet i Kalmar län, finns inte heller denna gång väg 530 
upptagen under planeringsperioden. Med hänsyn till detta bedömer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det för närvarande inte finns planer på 
att anlägga en gång- och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra. 
 
Förslag till beslut 

Väg 530 finns inte med i den Regionala transportplanen för 2014-2025 
varför det för närvarande inte finns några planer på att anlägga en gång- och 
cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   Väg 530 finns inte med i den Regionala transportplanen för 2014-2025 
varför det för närvarande inte finns några planer på att anlägga en gång- 
och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra. 

 
------ 
Sändlista 
Djursviks Samhällsförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 16/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

Ärendet utgår. 
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TN § 17/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2014-01-14, § 17, underrättelse från 
Dacke Scoutdistrikt som frånsäger sig allt anspråk på scoutstugan på Torsås 
5:81, Brantahall. Till tekniska nämnden för kännedom. 
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TN § 18/14 Dnr 14/TN0030 
Kanalrensning Lakebäck 
 
Ärendebeskrivning 

Magnus Nilsén, M, aktualiserar frågan om rensning av kanalen Lakebäck 
genom Ekbacken i Söderåkra. 
 
Svenska kyrkans fastighet i Törnlycke har sålts och Magnus Nilsén föreslår 
att de nya ägarna kontaktas för att genom kanalföreningen för Lakebäck få 
till stånd en rensning av kanalen Lakebäck. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta 

kanalföreningen för Lakebäck.  
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 


