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Plats och tid Tisdag 2014-03-18, gamla kommunkontoret, Torsås kl 18.00 –  
  
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 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-04-01 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  19 - 28 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Roland Swedestam 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-03-18   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-04-01 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-04-23 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 19 - 28 
 

§ 19 Föregående sammanträdesprotokoll 
§ 20 Budgetuppföljning 
§ 21 VA-plan 
§ 22 Förlängning funktionsentreprenad enskilda vägar 
§ 23 Omförhandling jordbruksarrenden 
§ 24 Bemötande och delaktighet 
§ 25 Remiss förslag till ändring i trafikförordningen 
§ 26 Parkeringstillstånd för funktionshindrad 
§ 27  Kurser och konferenser 
§ 28  Information- och anmälningsärenden 
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TN § 19/14  Dnr 14/TN0001 
Föregående sammanträdesprotokoll 2014-02-18  
 
Ärendebeskrivning  
 
Föregående sammanträdesprotokoll 2014-01-28.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna föregående sammanträdesprotokoll, som läggs till 

handlingarna.  
----- 
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TN § 20/14  Dnr 14/TN0005 
Budgetuppföljning februari 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 

Teknisk chef redovisar budgetuppföljning per den 28 februari 2014. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
Vinterväghållningen har hittills för år 2014 kostat 478,0 tkr. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 21/14 Dnr 14/TN0041 
VA-plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden har fått kommunfullmäktiges uppdrag att utarbeta 
en VA-plan som tillägg till översiktsplanen. VA-planen är en långsiktig plan 
för hantering av dricksvatten och avloppsvatten och utgör ett stöd för 
framtida beslut om vatten och avloppsfrågor. 
 
Syftet med planen är att värna miljön och människors hälsa. Det finns krav 
på hanteringen av dricksvatten och avloppshantering i flera lagar, bland 
andra plan- och bygglagen, miljöbalken, lagen om allmänna vattentjänster 
samt Vattendirektivet. 
 
Till grund för VA-planen finns en VA-policy. VA-planen omfattar hela 
kommunens yta och beskriver kommunens viljeinriktning för olika områden 
och anläggningar. 
 
Inom områden med kommunalt VA (verksamhetsområde) beskrivs de 
åtgärder som behöver göras för att säkerställa tillgången till ett tjänligt 
dricksvatten och en godkänd avloppsrening. Inom områden med enskilda 
avloppslösningar beskrivs åtgärder som behöver göras för att 
avloppsanläggningarna ska vara godkända. 
 
Enligt lagen om allmänna vattentjänster har kommunen ett ansvar för 
vattenförsörjningen och avloppshanteringen om detta behöver lösas i ett 
större sammanhang. Med större sammanhang menas ca 25-30 bostadshus 
som ligger nära varandra eller enstaka bostadshus som ligger i direkt 
anslutning till verksamhetsområdet. VA-planen föreslår ett antal områden 
där en fortsatt utredning får visa om det är ett kommunalt ansvar att ordna 
VA-försörjningen i området. 
 
Kommunfullmäktige bedöms kunna anta VA-planen som ett tillägg till 
översiktsplanen under hösten 2014. Ett åtgärdsprogram kommer att tas 
fram för godkännande i anslutning till beslutet om VA-plan. 
Åtgärdsprogrammet innehåller en prioritering av de åtgärder och 
utredningsområden som föreslås i VA-planen. Till åtgärdsprogrammet fogas 
även en översiktlig kostnadskalkyl för respektive åtgärd och 
utredningsområde. 
 
fortsättning
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Fortsättning TN § 21/14, VA-plan 
 
Ärendets beredning 

Presidiet i Tekniska nämnden har berett ärendet och har följande 
synpunkter: 
 
• Klargör att det är områden för fortsatt utredning och inget annat 
• Kartmaterialet behöver bli tydligare och mer distinkt 
 
I övrigt tillstyrker presidiet förslag till VA-plan för Torsås kommun. 
 
Förslag till beslut 
 
Förslag till VA-plan för Torsås kommun tillstyrks med tillägg av följande 
synpunkter: 
• Klargör att det är områden för fortsatt utredning och inget annat 
• Kartmaterialet behöver bli tydligare och mer distinkt 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  förslag till VA-plan för Torsås kommun tillstyrks med tillägg av 
följande synpunkter: 

• Klargör att det är områden för fortsatt utredning och inget annat 
• Kartmaterialet behöver bli tydligare och mer distinkt 
 
------ 
Sändlista,  
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 22/14 Dnr 14/TN0042 
Förlängning funktionsentreprenad enskilda vägar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Svevia är kommunens entreprenör för underhåll av enskilda vägar. Avtalet 
med Svevia går ut 30 september 2014. I avtalet finns en klausul om möjlig 
förlängning på högst 24 månader. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 
samarbetet med Svevia fungerat bra och önska förlänga avtalet i 24 
månader. 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att förlänga avtalet gällande 
funktionsentreprenad för enskilda vägar i Torsås kommun med Svevia i 
högst 24 månader enligt avtal. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att förlänga avtalet gällande 

funktionsentreprenad för enskilda vägar i Torsås kommun med Svevia i 
högst 24 månader enligt avtal. 

    ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 23/14   Dnr 13/TN0048 
Omförhandling jordbruksarrenden 

 
 Ärendebeskrivning 

 
Tekniska nämnden ansvarar för utarrendering av kommunens 
jordbruksmark. Under 2013 har avtalen sagts upp för omförhandling och i 
något fall för uppsägning. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har anlitat LRF Konsult för en 
marknadsmässig bedömning av arrendeavgiften. 
 
Arrendeavtalen har omarbetats något. Skyddsjakt på gäss och vildsvin har 
inarbetats i avtalet och klausulen om förlängning har ändrats. Efter 
arrendetiden på fem år föreslås en förlängning på ytterligare fem år om 
avtalet inte sägs upp. 
Vid nytecknande av arrendeavtal föreslås som huvudregel att anbud 
infordras. 
För fastigheterna Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 föreslås att nuvarande 
jordgubbsodling får bedrivas under innevarande år under förutsättning att 
kemiska bekämpningsmedel inte används. 
Villkor för stödrätter för EU-ersättning föreslås gälla enligt bilaga 1. 

 
Förhandling har genomförts med arrendatorerna och en överenskommelse 
föreligger.  
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadschefen får i uppdrag att teckna arrendeavtal. 

 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att som huvudregel ska anbud infordras vid nytecknande av arrendeavtal, 

att för fastigheterna Övraby 1:14 och Söderåkra 6:1 får nuvarande 
jordgubbsodling bedrivas under innevarande år under förutsättning att 
kemiska bekämpningsmedel inte används,  

arr stödrätter enligt bilaga1 ska gälla, 

att  godkänna upprättat förslag till arrendeavtal, 

att  ge Samhällsbyggnadschefen i uppdrag att teckna arrendeavtal. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 24/14   Dnr 14/TN0036 
Bemötande och delaktighet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Varje nämnd och styrelse ansvarar inom sitt område att de 
funktionshinderpolitiska målen som senare kommer att antas fullföljs och 
att medel ställs till förfogande så att angivna förändringar kan genomföras. 
 
För att underlätta arbetet med funktionshinderpolitiska åtgärder i det 
dagliga arbetet och för att skapa en gemensam syn på aktiviteterna kring 
funktionshinderfrågor vill Torsås kommun för de närmaste åren fokusera 
på följande områden: bemötande, tillgänglighet och delaktighet. 
 
Styrgruppen för funktionshinderpolitiskt program föreslår att nämnder och 
bolag ser över hur deras verksamhet arbetar gällande bemötande och 
delaktighet utifrån antaget funktionshinderpolitiskt program 2013-03-18. 
 
Nämnder och bolag ska redovisa en sammanställning till kommunkansliet 
senast 2014-04-14. 
 
Tekniska nämnden har avsatt en budgetpost för tillgänglighetsanpassning av 
den offentliga miljön, så kallade enkelt avhjälpta hinder. Tekniska nämnden 
ansvar också för anläggning och underhåll av kommunala gator och parker 
samt utfärdar parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
 
I samband med utfärdande av parkeringstillstånd eftersträvas en så effektiv 
handläggning som möjligt. Att snabbt få ett parkeringstillstånd är viktigt för 
såväl trygghet som trivsel. 
 
I samband med utformningen av offentliga miljöer sker regelbundet samråd 
med Rådet för funktionshinderfrågor i Torsås kommun för att ge 
organisationen möjlighet att påverka utformningen. 
 
 
Förslag till beslut 
 
Ovanstående redogörelse lämnas till kommunkansliet 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att ovanstående redogörelse lämnas till kommunkansliet. 
---------- 
Sändlista 
Kommunkansliet, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 25/14   Dnr 14/TN0032 
Remiss förslag till ändring i trafikförordningen 
 
Äreendebeskrivning 
 
En mindre översyn av reglerna för parkeringstillstånd har gjorts. Fokus har 
lagts på den praktiska tillämpningen vid utfärdande av tillstånd. 
 
Konkret föreslås en ändring i trafikförordningen så att ett 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan gälla för en längsta tid av fem år i 
stället för, som nu, tre år. 
 

Förslag till beslut 
 
Förslaget till ändringar i trafikfördordningen tillstyrks 
 

  

Tekniska nämnden beslutar 
 

att  förslaget till ändringar i trafikfördordningen tillstyrks. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 26/14 Dnr 14/TN0043 
Parkeringstillstånd för funktionshindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Xxxxx Xxxxxx har ansökt om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Av 
ansökan samt läkarintyg framgår att sökanden själv kör fordonet, har ett 
funktionshinder med beräknad varaktighet på mindre än 6 månader samt att 
sökanden med hjälpmedel kan förflytta sig på plan mark i ca 50 meter och ej 
behöver regelmässig hjälp utanför fordonet. 
 
Av 13 kap 8 § trafikförordnigen (1998:1276) framgår att parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad kan utfördas till rörelsehindrad som själva kör 
motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver 
hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en 
rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionhinder som innebär att han 
eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 

 
 Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) framgår att 
bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör 
grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. 
 
Handlingar i ärendet 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad från Xxxxxx Xxxxxxxx. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Tekniska nämnden/Trafiknämnden 
besluta 
Att avslå Xxxxx Xxxxxxx ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
med motiveringen att sökandens rörelsehinder inte är ett varaktigt 
funktionshinder som avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   avslå Xxxxx Xxxxxxxx ansökan om parkeringstillstånd för   
rörelsehindrad med motiveringen att sökandens rörelsehinder inte är ett 
varaktigt funktionshinder som avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 27/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår. 
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TN § 28/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Information om röjningsarbeten som utförts i skogsområdet söder och 
öster om Sparvgatan/Klövergatan/Hökgatan i Torsås. 
 

Två ärenden har överklagats till Statens VA-nämnd gällande debitering av 
fast avgift från tidpunkten för anvisning av förbindelsepunkt. 
 

VA söder Bergkvara  
Information om brister i anläggningen som orsakar inläckage av 
grundvatten i spillvattennätet. Torsås kommun betraktar samtliga brister 
som byggfel och är angelägna om att dessa åtgärdas snarast. 
 

Frågor som önskas tas upp på sammanträdet lämnas till ordföranden senast 
måndagen veckan före sammanträdet för att ärendet ska kunna beredas. 

 


