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Tekniska nämnden 2016-03-22 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2016-03-22, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Kent Freij, SD, tjänstgörande ersättare för Roger Nilsson 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Monica Fredriksson, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2016-03-30 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  6 - 9
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Magnus Nilsén 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2016-03-22   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-04-01 Datum för anslags 
nedtagande 

   2016-04-25 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 6 - 9 
 
§ 6 Budget 2017 
§ 7 Taxor 2017 
§ 8 Budgetupföljning februari 2016 
§ 9 Överförbrukning vid vattenläcka 
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TN § 6/16 Dnr TN2016-20 
Budget 2017 - 2019 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen presenterar förslag till budget för år 2017 för 
skattefinansierad och affärsdrivande verksamhet. 
 
Driftbudget 2017 förslås:  
Skattefinansierad verksamhet, utökad ram med 100,0 tkr till: 8 033,0 tkr  
Affärsdrivande .verksamhet: oförändrad ram: -2 841,0 tkr. 
Driftskostnadsförändringar inom den affärsdrivande verksamheten ska 
självfinansieras. 
 
Investeringsbudget 2017 
Skattefinansierad verksamhet: 2 375,0 tkr 
Affärsdrivande verksamhet: 9 300,0 tkr 
 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till drift- och 
investeringsbudget för år 2017. 
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att  godkänna upprättat förslag till driftbudget 2017 för skattefinansierad 

verksamhet med utökad budgetram med 100 tkr till 8 033 tkr, 
 

att  godkänna upprättat förlsag till driftbudget 2017 för affärsdrivande 
verksameht med oförändrad budgetram -2 841 tkr, 
 

att godkänna upprättat förslag till investeringsbudget år 2017, 
skattefinansierad verksamhet till 2 375 tkr, 
 

att  godkänna upprättat förslag till investeringsbudget år 2017, 
affärsdrivande verksamhet till 9 300 tkr. 

 
att översända ärendet till kommunfullmäktiget för belsut. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 7/16 Dnr TN2016-21 
Taxor 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anläggningstaxa och brukningstaxa för vatten och avlopp 
 
Det pågår en omarbetning av brukningstaxan för VA, som beräknas vara 
klar i slutet på 2016. Arbetet kommer att påverka både taxans struktur och 
avgifter och därför föreslår förvaltningen att VA-taxan för 2017 tas upp för 
beslut när detta arbete är slutfört. 
 
Bakgrund 

Idag fördelas brukningsavgiften i huvudsak på vatten- och 
spillvattentjänster. Avgiften ska i framtiden även fördelas på 
dagvattentjänster. 
 
Taxekonstruktionen kommer att utgå ifrån Svenskt vattens basförslag i 
publikation P96, VA-taxa. För att definitioner och uppbyggnad ska stämma 
överens mellan anläggnings- och brukningstaxan krävs även en viss 
omarbetning av anläggningstaxans struktur. 
 
Taxor skattefinansierad verksamhet 
 
Torghandelstaxan förslås oförändrad från år 2016 till år 2017. 
Båtplatstaxan föreslås oförändrad från år 2016 till år 2017. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till taxor 2017 
inom skattefinansierad verksamhet samt att avvakta med beslut av 
anläggningstaxa och brukningstaxa för VA 2017 tills omarbetningen av 
taxan är klar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till taxor 2017 inom skattefinansierad 

verksamhet, oförändrade från 2016, 
 
att avvakta med beslut av anläggningstaxa och brukningstaxa för VA 2017  

till nämndens möte i oktober när omarbetningen av taxan beräknas 
vara klar. 

 
att översända ärendet till kommunfullmäktiget för belsut. 
------ 
Sändlista,KommunfullmäktigeSamhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 8/16  Dnr TN2016-22 
Budgetuppföljning 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning per den 28 februari 2016. 
 
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 § 9/16 Dnr TN2016-24 
Riktlinjer - Överförbrukning vid vattenläcka 

 
Ärendebeskrivning 

Ett par gånger per år inkommer skrivelser till 
samhällsbyggnadsförvaltningen gällande reducering av brukningsavgiften 
för överförbrukningen vid vattenläcka.  
 
Enligt tidigare dom i VA-nämnden (Dnr 11/TN0025) ska 
brukningsavgiften reduceras med 50 % om överförbrukningen är betydande 
och den inte har belastat reningsverket.  
 
Som riktlinje för när överförbrukningen är betydande föreslås att 
överförbrukningen uppgår till minst 100% av årsförbrukningen beräknad 
som ett medelvärde under senast tre åren. 
  
Fastighetsägaren måste också kunna visa att vattenläckan har inträffat samt 
att vattnet inte har belastat reningsverket.  
 
 
Förslag till beslut 

Brukningsavgiften ska reduceras med 50 % när överförbrukningen uppgår 
till minst 100 % av årsförbrukningen, beräknat som ett medelvärde under 
de senaste tre åren, och överförbrukningen inte har belastat reningsverket. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  brukningsavgiften ska reduceras med 50 % när överförbrukningen 

uppgår till minst 100 % av årsförbrukningen, beräknat som ett 
medelvärde under de senaste tre åren, och överförbrukningen inte har 
belastat reningsverket. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
 


