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Plats och tid Tisdag 2014-05-13, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.45 
  
Beslutande Magnus Nilsén, M ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Jan-Olof Olsson, C, tjänstgörande ersättare för Pär Larsson 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Lars Petersson, ej §§ 36 och 42 
 Björn Ekelund, M, §§ 36 och 42      
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-ingenjör 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, 37-41, 43-44 
 Nina Gimerstedt § 37 
  
  
Utses att justera Jan-Olof Olsson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-05-19 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  37 - 44 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Magnus Nilsén  
 Justerande  
  Jan-Olof Olsson 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-05-13   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-05-19 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-06-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 36 - 43 
 

§ 36  Ersättningsbro mellan fastlandet och Nötholmen i Södra Kärr 
§ 37 Lokal ungdomsstrategi - LUS 
§ 38 Budgetuppflöjning april 2014 
§ 39 Ansökan om utökning av verksamhetsområdet för VA 
§ 40 Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron vid 

Badhusgatan 
§ 41 Medborgarförslag – förbudsskyltar vid Baduddens parkering 
§ 42  Ersättningsbro mellan fastlandet och Nötholmen i Södra Kärr 
§ 43 Kurser och konferenser 
§ 44  Information- och anmälningsärenden 
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TN § 37/14  Dnr 14/TN0057 
Lokal ungdomsstrategi - LUS 
 
Ärendebeskrivning  
 
Ungdomssamordnare Nina Gimerstedt informerade om Lokal 
ungdomsstrategi – LUS som kommer att skapas för att Torsås kommun på 
ett effektivt sätt ska kunna arbeta med ungdomsfrågor. 
 
Syftet med en LUS är att samordna och vägleda det arbete kommunen gör 
kring ungdomsfrågor. En LUS är ett politiskt dokument där kommunens 
visioner och mål, för ungdomsarbetet finns samlade. LUS kommer att 
byggas på statistik från LUPP, drogvaneundersökningar, RUSEN, 
barnkonventionen samt nationella riktlinjer. Dokumentet revideras 
förslagvis vart tredje år när LUPP genomförs.  
En framtagen LUS ska vidare följas upp av representanter från alla 
kommunens förvaltningar.  
Till LUSEN ska en handlingsplan kopplas med tydliga och tidssatta 
aktiviteter med ansvarsfördelning. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-05-13 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
TN § 38/14  Dnr 14/TN0005 
Budgetuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av budgetuppföljning april 2014. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. 
Lägre intäkter än beräknat vilket ger ett underskott på 600,0 tkr i 
årsprognos. 
Utgiftssidan bedöms bli motsvarande lägre under året. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 39/14 Dnr 13/TN0146 
Ansökan om utökning av verksamhetsområdet 
 
Ärendebeskrivning 

Ove Nilsson, ägare till fastigheten Åd 
1:7 (inte Åd 1:11A som ansökan 
anger), har i en skrivelse ansökt om 
att verksamhetsområdet för 
kommunalt VA utökas till att omfatta 
tre fastigheter i anslutning till 
Gunnarstorpsvägen; Åd 1:11, Åd 1:2 
och Åd 1:7. Fastigheten Åd 1:7 
bebos året runt och övriga två är 
fritidsbostäder. 
 
En motsvarande ansökan gjordes 
2009. Tekniska nämnden föreslog 
2011-11-25, § 114, avslag på ansökan 
då full kostnadstäckning inte kunde 
uppnås. Kommunfullmäktige beslöt 
2011-03-28 att inte utvidga 
verksamhetsområdet. Bygg- och 
miljönämnden har 2011-06-14 § 97, 
bedömt vad som ur miljösynpunkt är 
att föredra för fastigheterna med hänsyn taget till situationen på plats och 
kommunens planer för området. Bygg- och miljönämnden förordade en 
kommunal anslutning så snart det är möjligt. 
 
Samtliga fastigheter har ett dokumenterat behov av avloppslösningar och 
ingen har en godkänd anläggning. Enligt ett yttrande från Bygg- och 
miljönämnden 2014-02-24, gäller nämndens bedömning från 2011 
fortfarande. Fastigheterna ligger inom område för hög skyddsnivå där 
särskild hänsyn till miljön krävs. Separata infiltrationsanläggningar bedöms 
inte vara möjlig att utföra på fastigheterna. För att klara hög skyddsnivå 
krävs ett reningsverk som kan utföras för en eller flera fastigheter 
gemensamt. Ett alternativ är givetvis anslutning till det kommunala VA-
nätet enligt ansökan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett kostnaderna för en anslutning till 
det kommunala VA-systemet i Djursvik. Ett konventionellt självfallssystem 
utreddes 2010 och beräknades kosta ca 650 000 kr (inkl passage av ån och 
något längre sträcka). Väljs ett tryckavloppssystem (LTA) bedöms 
kostnaderna till ca 450 000 kr (exkl moms). Intäkterna för 
anslutningsavgifter för tre fastigheter uppgår till 360 000 kr (exkl moms). 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 39/14, Ansökan om utökning av 
verksamhetsområdet 
 
I den kommunala VA-planen (ett tillägg till översiktsplanen) som för 
närvarande är föremål för samråd, är det aktuella området inte redovisat. 
  
Enligt praxis i tillämpningen av § 6 i Lagen om allmänna vattentjänster kan 
även enstaka fastigheter i nära anslutning till befintligt verksamhetsområde 
omfattas av kommunen skyldighet att anordna allmän VA-anläggning. Vad 
som menas med nära anslutning är inte definierat i lagstiftningen. Avståndet 
mellan verksamhetsområdet vid Djursvik och Åd 1:11 är ca 350 meter. 
 
Med hänsyn till de aktuella fastigheternas behov av en avloppsanläggning 
och fastigheternas begränsade möjligheter att anordna en acceptabel 
avloppsanläggning bör kommunen anordna en allmän VA-anläggning enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster. Verksamhetsområdet för den 
kommunala VA-anläggningen föreslås omfatta även fastigheterna Åd 1:2, 
1:7 och 1:11. 

 
Innan beslut fattas av Tekniska nämnden ska förslaget till beslut 
kommuniceras med berörda fastighetsägare. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  kommunicera förslaget med berörda fastighetsägare. 
 
------ 
Sändlista,  
Fastighetsägare till Åd 1:2, 1:7 och 1:11 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 40/14 Dnr 13/TN0059 
Medborgarförslag – Renovera och rusta upp järnvägsbron 
vid Badhusgatan 
 
Ärendebeskrivning 

Medborgarförslaget har behandlats i Tekniska nämnden 2013-08-13, § 34, 
där det beslutades att kontakt skulle tas med Torsås Hembygdsförening för 
att ta del av deras synpunkter gällande järnvägsbrons bevarande. 
 
Yttrande har inkommit  från hembygdsföreningen där de ställer sig positiva 
till ett bevarande av bron men de kan inte påta sig något ansvar för skötsel 
och underhåll av bron. 
 
Möjligheter till bidrag hos länsstyrelsen har undersökts men det finns inga 
anslag att erhålla. 
 
Tekniska nämnden har till 2015 års investeringsbudget ansökt om 100,0 tkr 
till renovering av järnvägsbron. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att under år 2015 utföra en renovering av 
järnvägsbron under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om 
investeringsmedel i 2015 år budget samt att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  under år 2015 utföra en renovering av järnvägsbron under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om investeringsmedel i 2015 år budget 
samt  

 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses 

besvarat. 
 ------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 41/14   Dnr 13/TN0159 
Medborgarförslag – Förbudsskyltar vid Baduddens 
parkering 
 
Ärendebeskrivning 

 
Torsås Naturskyddsförening har inkommit  med ett medborgarförslag där 
de föreslår att förbudsskyltar sätts upp på parkeringsplatsen vid Badudden 
eftersom det förekommer vild camping av husbilar och husvagnar på 
parkeringsplatsen till Baduddens badplats och i och med det nedskräpning. 
 
Medborgarförslaget har behandlats i Tekniska nämnden 2013-12-11, § 73, 
där det beslutades att efterhöra kostnaden för en utökning av befintligt 
sopabonnemang i stället för att sätta upp förbudsskyltar och på så sätt 
förhindra nedskräpning. 
 
Kostnaderna för ett sommarabonnemang hos KSRR är: 
370 liters kärl ca 1324 kr/år inkl moms. 
660 liters kärl  2390 kr/år inkl moms. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att istället för förbudsskyltar utöka befintligt 
sopabonnemang till ett 660 liters kärl och på så sätt lösa problemet med 
nedskräpning vid Baduddens parkering, samt att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses besvarat. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att  istället för förbudsskyltar utöka befintligt sopabonnemang till ett 660 
liters kärl och på så sätt lösa problemet med nedskräpning vid 
Baduddens parkering, samt  

 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget anses 

besvarat. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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Roger Isberg, S, närvarar ej i ärendet på grund av jäv. 
 

TN § 42/14   Dnr 13/TN0159 
Ersättningsbro mellan fastlandet och Nötholmen i Södra 
Kärr 
 
Ärendebeskrivning 

 
Södra Kärrs samfällighets årsstämma fastslog 2012-07-14 att en ny bro skall 
byggas mellan fastlandet och Nötholmen. 
Föreningen har arbetat med projektering av en ersättningsbro och tagit fram 
fyra olika förslag om träbro med brolängd på 10, 12, 16 och 20 meter. 
 
Trafikverket bidrar med 70% av kostnaden för 10 meters bro inkl. moms 
och föreningens vägsektion bidrar med 100 000 kronor. 
 
Kostnaden per andel efter avräknade bidrag (delat på 103) 
Alternativ A, 10 m 2 448 kr 
Alternativ B, 12 m 3 564 kr 
Alternativ C, 16 m 5 737 kr 
Alternativ D, 20 m 9 635 kr 
 
Föreningen har nu kallat till extra stämma den 18 maj 2014 där beslut skall 
tas om vilket broalternativ som skall väljas. 
 
Tekniska nämnden har beslutat ge ordförande Pär Larsson fullmakt att 
företräda Tekniska nämnden vid samfällighetens extra stämma den 18 maj 
2014. 
 
Tekniska nämnden beslutar 

 

att  riktlinjer för företrädare vid omröstning av broalternativen vid Södra 
Kärrs samfällighets extra stämma den 18 2014 skall vara att vid varje 
röstningstillfälle, i möjligaste mån, begränsa kommunens kostnader. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 43/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår. 
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TN § 44/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Studiebesök slamhantering Emmaboda kommun 
Information om besöket i Emmaboda för att studera hur de hanterar slam 
från reningsverk. 
 

Jordbruksarrende 
Redovisning av inkomna anbud på jordbruksarrenden del av Bergkvara 
2:33, Skällenäs 2:16, Bergkvara 2:15 och del av Torsås 2:42. 
 
Intressegruppen för enskilda vägar 
Information från mötet med intressegruppen för enskilda vägar. 
 

 

 


