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Plats och tid Tisdag 2014-12-16, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Magnus Nilsén, M  
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef, §§ 88-91 
 Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-chef 
  Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M 
 Roger Isberg, S 
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-12-19 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  88 - 96
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Magnus Nilsén 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-12-16   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-12-19 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-01-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 87 - 96 
 
§ 88 Budgetuppföljning 
§ 89 Beslutsattestanter  
§ 90 Utbyggnad Bergkvara reningsverk 
§ 90 Arrende Söderåkra 6:1 och Övraby 1:14 
§ 91 Funktionellt prioriterat vägnät 
§ 92 Avskrivning fakturor 
§ 93 Verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten  
§ 95 Kurser och konferenser 
§ 96 Information och anmälningsärenden 
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TN § 88/14  Dnr 14/TN0005 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av budgetuppföljning november 2014. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Underskott 800,0 tkr,  
400,0 lägre intäkter än förväntat. 
400,0 högre kostnader än budgeterat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 89/14  Dnr 13/TN0148 
Upphandling ombyggnad Bergkvara reningsverk 
 
Bakgrund 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade  
2013-07-04 om slutliga villkor för tillstånd enligt miljöbalken för Bergkvara 
avloppsreningsverk. Punkten 15 i villkoret innebär att reduktion av 
totalkväve får ej underskrida 50% som medelvärde per kalenderår. Villkoret 
ska gälla från och med 1 januari 2016. 
 
Torsås kommun har genomfört en upphandling av entreprenad för om- och 
tillbyggnad av reningsverket. Fem leverantörer inkom med anbud. Av dessa 
förkastades fyra på grund av att de inte uppfyllde samtliga skallkrav i 
förfrågningsunderlaget. 2014-09-16 tilldelades Econet Vatten- och 
Miljöteknik AB uppdraget. 
 
En av leverantörerna Aquasvea AB, vars anbud förkastats, ansökte om 
överprövning av upphandlingen. Aquasvea AB yrkade att deras anbud ska 
prövas enligt AFB.53 och att Econet Vatten- och Miljöteknik AB:s anbud 
förkastas. 
 
Förvaltningsrätten i Växjö tog upp ärendet till prövning och 2014-11-28 
meddelades domen. Enligt domen uppfyller Aquasvea AB:s anbud samtliga 
skallkrav och ska tas med i utvärderingen. Även Econet Vatten- och 
Miljöteknik AB:s anbud uppfyller skallkraven och ska därmed inte förkastas. 
Upphandlingen får inte avslutas förrän rättelse har gjorts genom att en ny 
utvärdering av Econet Vatten- och Miljöteknik AB och Aquasvea AB:s 
anbud genomförts. 
 
Utvärderingen av de två anbuden visar att anbud från Econet Vatten- och 
Miljöteknik AB får högst poäng och ska tilldelas kontraktet.. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta anbud från Econet Vatten- och Miljöteknik AB. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 90/14  Dnr 13/TN0111 
Arrende Söderåkra 6:1 och Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning 
 
Två markområden i Söderåkra, Söderåkra 6:1 och Övraby 1:14, totalt 2,7 ha, 
har varit utbjudna på anbud för att utarrenderas. 
Ingen har anmält intresse av att arrendera markområdena. 
 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att kontakta den 
intressent som avgav det högsta anbudet när jordbruksmark var utbjuden 
för anbudsräkning våren 2014 och erbjuda dem att arrendera områdena. 
Om de inte är intresserade fortsätta med den intressent som avgav det näst 
högsta anbudet osv. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   ge förvaltningen i uppdrag att kontakta den intressent som avgav det 

högsta anbudet när jordbruksmark var utbjuden för anbudsräkning 
våren 2014 och erbjuda dem att arrendera områdena. Om de inte är 
intresserade fortsätta med den intressent som avgav det näst högsta 
anbudet osv. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 91/14  Dnr 14/TN0101 
Funktionellt prioriterat vägnät 

 
Ärendebeskrivning 

Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för 
nationell och regional tillgänglighet. Trafikverket har tagit detta initiativ 
bland annat för att vara förberedda inför kommande åtgärdsplaneringar. 
Det behövs även som underlag i de regionala hastighetsanalyserna som ska 
tas fram från och med hösten 2014. De behövs också nästa gång 
Trafikverket ska göra en översyn av riksintressena. Det funktionellt 
prioriterade vägnätet kommer även att fungera som ett viktigt underlag i 
den löpande verksamheten, i samhällsplaneringens olika skeden, tidigt i 
diskussioner och vid svar på remisser. Det funktionellt prioriterade vägnätet 
avser tillgänglighet för lastbilar, personbilar och bussar 
 
Målet med det funktionellt prioriterade statliga vägnätet är att; 
 skapa samsyn om vilket vägnät som är viktigast för nationell och 

regional tillgänglighet 
 skapa en gemensam plattform för att främja grundläggande 

tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet 

 bidra till tydligare och mer sammanhållna prioriteringar (ensa och rensa 
bland tidigare utpekanden). 

 
 
Synpunkter på utpekade vägar samt dess indelning i 
funktioner 
Torsås kommun ifrågasätter starkt varför kommunen är den enda i sydöstra 
delen av landet där det prioriterade vägnätet inte ansluter till 
kommuncentrum. Detta trots att det anges att vägar som binder samman 
kommuncentra är en av utgångspunkterna för utpekandet som funktionellt 
prioriterat vägnät. Länsväg 130 (Torsås – E22/Söderåkra) bör enligt 
definitionen tillhöra det funktionellt prioriterade vägnätet. Vägen är främst 
viktig för daglig pendling till ett regionalt centra (Kalmar). 
 
E22 ingår självklart i vägnätet och har en mycket stor betydelse för 
regionen. Indelningen i funktioner är rimlig. 
 
Synpunkter på förhållningssättet 
Torsås kommun har inga synpunkter på förhållningssättet till det 
funktionellt prioriterade vägnätet. 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 91/14   
Funktionellt prioriterat vägnät 

Övriga synpunkter 
 
Det är många nya begrepp som lanseras; funktionellt prioriterade, skikt, 
funktioner och förhållningssätt. De flesta av dem ska användas som ett 
planeringsunderlag bland andra men ska ändå vara styrande för 
prioriteringar och underhållsåtgärder. Samtidigt ska inte befintliga styr- och 
fördelningssystem ändras. Det bör förtydligas hur de olika systemen 
samverkar och samordnas. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen 
som svar på remissen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att anta yttrandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på 

remissen. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 92/14  Dnr 14/TN0109 
Beslutsattestanter 2015 

Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2015. 
 

Driftbudget 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
320 Teknisk chef Tommie Sigvardsson Samhällsbyggnadschef Martin Storm
322 Va-chef Nina Johansson Samhällsbyggnadschef Martin Storm

Investeringsbudget 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
320 Samhällsbyggnadschef Martin Storm Teknisk chef Tommie Sigvardsson 
322 Samhällsbyggnadschef Martin Storm VA-chef Nina Johansson 

Balanskonton som är kopplade till: 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
320 Teknisk chef Tommie Sigvardsson Samhällsbyggnadschef Martin Storm
322 VA-chef Nina Johansson Samhällsbyggnadschef Martin Storm

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
beslutattestanter och ersättare att gälla från och med 2015. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till beslutattestanter och ersättare att gälla 

från och med 2015 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 93/14  Dnr 14/TN0110 
Avskrivning fakturor 

Ärendebeskrivning 
 
I samband med fakturering av anläggningsavgiften för fastigheter som ingår 
i verksamhetsområdet för projekt VA Söder Bergkvara inkom ett antal 
ärenden till samhällsbyggnadsförvaltningen. Totalt handlade det om ca 90 
ärenden gällande ansökan om anstånd med betalning eller avbetalning av 
anläggningsavgiften.  
 
Inkomna ärenden hanteras enligt Riktlinjer avseende ärenden om anstånd med 
erläggande av anslutningsavgift för va-anläggning och delbetalning av anslutningsavgift, 
antagna av kommunfullmäktige den 15 april 2013 (KF § 54/13). Ärenden i 
bifogad sammanställning är fortfarande under utredning. 
Anläggningsavgifter för dessa anläggningar, med förfallodatum under 2013, 
ska därför inte ingå i den bokföringsmässiga avskrivningen för år 2013.  
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att anläggningsavgifter för anläggningar i 
bifogad sammanställning inte ska ingå i den bokföringsmässiga 
avskrivningen för år 2013.  

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att anläggningsavgifter för anläggningar i bifogad sammanställning inte ska 

ingå i den bokföringsmässiga avskrivningen för år 2013.  
 

------ 
Sändlista 
Ekonomikontoret 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 94/14  Dnr 14/TN0102 
Verksamhetsstrategi 2015-2019 för Svenskt Vatten 

 
Ärendebeskrivning 

Svenskt Vatten har tillsammans med styrelsen och deras kommittéer tagit 
fram ett förslag på en ny verksamhetsstrategi för åren 2015-2019. 
Uppdraget är att på bästa vis företräda deras medlemmars intressen och 
bidra till deras utveckling. 
 
Verksamhetsstrategin för åren 2015-2019 har utformats för att ha en tydlig 
och enkel struktur och vara inriktad på de effekter Svenskt Vatten vill vara 
med och bidra till i samhället. 
 
Förslaget är nu ute på remiss och svar ska vara Svenskt Vatten tillhanda 
senast 31 januari 2015. Se vidare aktbilaga. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden har inget att erinra mot förslag till verksamhetsstrategi 
2015-2019 för Svenskt Vatten. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att nämnden har inget att erinra mot förslag till verksamhetsstrategi 2015-

2019 för Svenskt Vatten. 
 
------ 
Sändlista 
Svenskt Vatten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 95/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår. 
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TN § 96/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Markintrångersättning, va söder. 

Markintrångersättning zon 0-12 meter, enligt ersättningslängd 2013-11-01, 
ER1, är under utbetalning.  

 
 


