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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 37 – 53 
 

§ 37 Budgetuppföljning 2010, bilaga 
 
§ 38 Remiss av plan för byggande av enskilda vägar i Kalmar län för perioden 

2010-2014 från Trafikverket.  
 

§ 39 Hemställan om ortsnamnsskyltar, Stuvehyltan och Bodhyltan.  
 
§ 40 Begäran om hårdbeläggning av vägar i Kvilla och Ilingetorp.  
 
§ 41 Trafiknämnden - Gångfartsområde Gullabo.  
 
§ 42 Trafiknämnden - Enkelriktat, ny väg vid Lindbergs. 
 
§ 43 Lekplatser Torsås samhälle.  
 
§ 44 Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik och 

Bergkvara.  
 

§ 45 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa VA-
anslutningar.  
 

§ 46 Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare. 
 
§ 47 Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer intressant i 

vår kommun.  
 

§ 48 Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen.  
 
§ 49 VA-kostnader, Industriområde 3, Torsås. 
  
§ 50 Uppsägning av avtal, Skeppevik. 
 
§ 51 Informations- och anmälningsärenden. 
 
§ 52 Anmälan bostadsanpassning 
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§ 37 Dnr 10/TN0002 
Budgetuppföljning  2010 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning för perioden 
januari-april 2010. 
Årsprognosen visar på ett underskott på ca 1 000,0 tkr gällande vinterväghållning 
och underskott 300,0 tkr gällande VA-verksamheten. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  notera informationen.  
-------- 
 
 
  
-------- 
 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 38 Dnr 10/TN0013 
Remiss av plan för byggande av enskilda vägar i Kalmar län för 
perioden 2010 -2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt förordningen om statsbidrag till enskild väghållning (1989:891) ska 
Trafikverket region upprätta en kommunindelad plan för byggande av enskilda 
vägar för vilka statsbidrag kan lämnas. Planen ska avse fem år och ligga till grund 
för medel och bidrag. 
 
Trafikverket har översänt förslag till plan för yttrande. Ev. yttrande ska ha 
inkommit till Trafikverket för den 4 juni 2010. Aktbilaga. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att  ingen erinran föreligger mot upprättat förslag. 
  
-------- 
 
Exp till 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
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§ 39 Dnr 09/TN0013 
Enskilda vägar 
Ortsnamnsskyltar vid byarna Stuvehyltan och Bodhyltan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från boende i Stuvehyltan och Bodhyltan genom Roger 
Jonfjärd med hemställan om att ortsnamnsskyltar sätts upp i byarna 
Stuvehyltan och Bodhyltan. Bodhyltans skola, där både vandringsled och 
cykelled möts håller på att upprustas för att ställas till förfogande som ett 
mindre besöksmål. Med anledning av detta är det av stor vikt att byarna 
utmärks med namnskyltar för att underlätta för besökande. Aktbilaga. 
 
Kommunens entreprenör för enskilda vägar, Svevia, har fått i uppdrag att göra 
en inventering av hänvisningsskyltar och byskyltar på det enskilda vägnätet i 
Torsås kommun för att se hur stort behovet är. 

 

Tekniska Nämndens beslut 
 
att  avvakta Svevias inventering av hänvisningsskyltar och byskyltar. 
 
------- 
 
Exp till 
Roger Jonfjärd 
Kommunalteknik 
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§ 40 Dnr 10/TN0013 
Enskilda vägar 
Hårdbeläggning av enskilda vägar i Kvilla och Ilingetorp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Boende i Kvilla och Ilingetorp har inkommit med skrivelse med begäran om 
hårdbeläggning av enskilda vägen 19054.1 och 19054.2. Vägarna är i mycket dåligt 
skick beroende på mycket trafik och många tunga skogstransporter. Aktbilaga. 
                                                                                                                                                                                                                
Tekniska Nämndens beslut 
 
att översända skrivelsen till Trafikverket, enskilda vägar, för att inhämta deras 

synpunkter och efterhöra möjligheten att erhålla särskilt statsbidrag. 
 
-------- 
 
Exp till 
Trafikverket, enskilda vägar 
Monica Persson 
Kommunalteknik 
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§ 41 Dnr 10/TN0007 
Trafiknämnden 
Gångfartsområde Gullabo 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighet har inkommit med skrivelse med önskemål om att delar av 
Timmervägen och Enbärsvägen i Gullabo omvandlas till ett gångfartsområde. 
 
Torsås Fastighet AB är ägare till fastigheten Binnaretorp 2:4. Fastigheten är 
planlagd för skoländamål. I och med en omflyttning av daghemsverksamhet till 
”stationshuset” blir det problem med att biltrafik uppstår i omedelbar närhet av 
daghemmet. 
 
Torsås Fastighets AB föreslår att Enbärsvägen omvandlas till gångfartsgata mellan 
tomtgräns N ”Björken” och tomtgräns SV ”Björken” samt att Timmervägen 
omvandlas till gångfartsgata från infarten till skolgården och västerut.  
Fastighetsbolaget föreslår även att ytan i omedelbar närhet till ingången till 
daghemmet ”stationshuset” begränsas med staket och betonggrisar. Aktiblaga. 
 
Tekniska Nämndens/Trafiknämndens beslut 
 
att  ställa sig positiva till skrivelsen samt 
 
att översända skrivelsen till Räddningstjänstförbundet för yttrande. 
 
-------- 
 
Exp till 
Räddningstjänstförbundet 
Torsås Fastighets AB 
Kommunalteknik 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2010-05-18 8 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 42 Dnr 10/TN0007 
Trafiknämnden 
Enkelriktat, ny väg vid Lindbergs  
 
Ärendebeskrivning 
 
Detaljplanen för fastigheterna Garvaren 5, Garvaren 6 och del av Bergkvara 2:1, 
antagen av Byggnadsnämden i Torsås 2008-02-25, anger att lokalgatan norr om 
nämnda fastigheter ska vara enkelriktad i öst-västlig riktning. 
 
Utbyggnad av lokalgatan har färdigställts under våren 2010 och förvaltningen 
föreslår Tekniska nämnden/Trafiknämnden besluta att utfärda lokal 
trafikföreskrift gällande enkelriktad trafik på lokalgatan norr om fastigheterna 
Garvaren 5, Garavaren 6 och del av Bergkvara 2:1. 
 
 
Tekniska Nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
att med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 10 och 3 § första stycket 

trafikförordningen (1998:1276) föreskriva att på lokalgatan norr om 
fastigheterna Garvaren 5, Garavaren 6 och del av Bergkvara 2:1 från100 
meter korsningen Dalskärsvägen till Dalskärsvägen får fordon föras endast i 
västlig riktning sträckan. 
 

att föreskriften träder i kraft 2010-07-01.  
 
-----------   
 
Exp till  
Kommunalteknik 
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§ 43 Dnr 10/TN0019 
Lekplatser, Torsås samhälle 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Lina Milesson m.fl angående lekplatsen vid 
Elledalsgatan i Torsås. Lekplatsen är anpassad till 5-6 åringar och de vill att 
lekplatsen utrustas ytterligare och då med lekredskap som är mer anpassade för 
barn i 3-4 årsåldern, förslagsvis liknande som finns på lekplatsen vid Vallmovägen 
i Söderåkra. 
 
Tekniska Nämndens beslut 
 
att utvidga lekplatsen vid Elledalsgatan i Torsås med lekredskap som är 

anpassade för de lite mindre barnen. 
 
att medel tas i investeringsbudgeten för år 2010. 
-----------   
 
Exp till  
Louise Nilsson 
Kommunalteknik 
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§ 44 Dnr 10/TN0027 
Motion – VA-avgifter med mera för fritidsområdena mellan Djursvik 
och Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåsparitet hemställer i en motion till kommunfullmäktige att kommunen snarast 
fattar bindande beslut om villkoren för övertagande av aktuella gemensamhets-
anläggningar för VA så att berörda stugägare, i god tid före den ofrånkomliga VA-
taxehöjningen, kan fatta sina beslut. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-04-21 § 47 att inleda förhandlingarna med 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet och Ragnabo 
Miljö- och samfälllighetsförening för anslutning till det kommunala VA-nätet.  
Till  förhandlingsdelegation utsågs kommunstyrelsens ordförande Roland 
Swedestam, Tekniska nämndens ordförande Ingemar Skotheim, 
Samhällsbyggandschef Peter Persson samt Teknisk chef Tommie Sigvardsson. 
 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  fortsätta arbetet med kostnadsutredningen och förhandlingarna angående 
eventuell anslutning till kommunens VA-verksmahetsområde. 
 

att  avvakta med beslut i frågan tills det att tilldelningsbeslut angående VA söder 
Bergkvara är fattat. 
 

--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
Tekniska Nämnden                   2010-05-18 11 

Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
§ 45 Dnr 10/TN0029 
Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för 
vissa VA-anslutningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion i kommunfullmäktige att en inventering görs 
för samtliga planlagda kommunala områden som underlag för beslut om 
ersättning till VA-kollektivet för uteblivna anslutningsavgifter. VA-kollektivet ska 
därefter ersättas enligt den taxa, som gäller vid inlösenstillfället. Detta innebär att 
det nu är bråttom om reglering ska kunna ske innan ny högre VA-taxa måste antas 
när VA-anslutnings-kostnaderna söderut från Bergkvara blir kända. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att  ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet och återkomma till nämnden 
med förslag till beslut. 

 
--------- 
 
Exp. till 
Kommunalteknik 
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§ 46 Dnr 10/TN0030  
Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion till kommunfullmäktige att kommunen snarast 
påbörjar arbetet för snabbast möjliga utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att begära in ett förtydligande på uppdraget från Kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 
-------- 
Exp till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
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§ 47 Dnr 10/TN0028 
Motion – Möjlighet att förlänga och göra turistsäsongen mer 
intressant i vår kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamot Leif Lindberg, TP,  och Lars Sjöholm, MP, hemställer i en motion till 
kommunfullmäktige att kommunen undersöker om intresse och möjlighet finns 
att bilda ett fiskevårdsområde i Hossan i Bergkvara och plantera in ädelfisk för att 
låta sportfiskare lösa fiskekort för att fiska där. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska nämnden 
för beredning. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ställa sig positiva till motionen men hänvisar till att Tekniska nämnden ej 

ansvarar för markupplåtelser och turismfrågor. 
-------- 
Exp till 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
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§ 48 Dnr 10/TN0031 
Medborgarförslag – Förslag på att öka turismnäringen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förslag på att öka turismnäringen föreligger från 
Gunnar Svensson, Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för yttrande. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att nämnden ställer sig positiv till medborgarförslaget. Frågan ägs av 

Bruatorpsåns-Applerumsåns regleringsföretag/markägare. Om kommunen är 
markägare ligger markfrågan hos Kommunstyrelsen. 

-------- 
Exp till 
Kommunalteknik 
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§ 49 Dnr 09/TN0022 
VA-kostnader, industriområde 3, Västra industrigatan i 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunfullmäktige har 2009-04-29 § 45 beslutat att återremittera ärendet om 
utökning av verksamhetsområde för VA, industriområde 3 vid Västra 
industrigatan i Torsås för komplettering med avtal mellan VA-kollektivet och 
kommunstyrelsen där kommunen förbinder sig att efter 4 år betala vad som 
återstår efter avdrag för betalda anslutningsavgifter. 
 
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ska alla fastighetsägare inom ett 
verksamhetsområde betala avgifter till huvudmannen. Storleken på avgiften är 
bestämd i en taxa och grunden för avgiftsuttaget är självkostnadsprincipen. När 
kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett verksamhetsområde ska 
huvudmannen ordna med de vattentjänster som kommunfullmäktige har beslutat 
om. Avgifterna ska sättas utifrån de nödvändiga kostnader huvudmannen har för 
att ordna med vattentjänsterna och utifrån antal fastighetsägare inom 
verksamhetsområdet. Skulle en anslutningsavgift utebliva drabbar den kostnaden 
resten av VA-kollektivet som då får betala för mer än fastighetens del i den 
allmänna anläggningen. Detta strider mot lagen om allmänna vattentjänster. 
 
För att Tekniska Nämnden ska kunna förvalta Torsås kommuns VA-kollektivs 
pengar på bästa sätt är det viktigt att alla fastighetsägare betalar sin del av 
anläggningen genom anläggningsavgifter. Industriområde 3 är ett 
exploateringsområde där det är osäkert hur många fastigheter som kommer att 
vara sålda och/eller anslutna inom en period av fyra år.  
 
Istället för att upprätta avtal mellan kommunstyrelsen och VA-kollektivet enligt 
yrkandet i Kommunfullmäktiges beslut föreslår Tekniska nämnden att 
Kommunstyrelsen övertar kostnadsansvaret för den utbyggda VA-etappen på 
Västra industrigatan i Torsås och att kostnadsreglering genomförs mellan VA-
kollektivet och Torsås kommun så att VA-kollektivets kostnader för utbyggnaden 
återbetalas.   
 
Vidare föreslår Tekniska nämnden att hänskjuta beslutet om utökning av 
verksamhetsområde till det att kommunen sålt all industrimark på industriområde 
3. Detta innebär att kommunen som fastighetsägare får ett ökat 
förhandlingsutrymme vid försäljning av industrimarken. 
 

    fortsättning
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fortsättning § 49, VA-kostnader, industriområde 3, Västra 
industrigatan i Torsås 
 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta 
 
att Kommunstyrelsen övertar kostnadsansvaret för den utbyggda VA-

etappen på Västra industrigatan i Torsås 
 
att  kostnadsreglering genomförs mellan VA-kollektivet och Torsås kommun 

så att VA-kollektivets kostnader för utbyggnaden återbetalas 
 
att  beslutet om utökning av verksamhetsområde hänskjuts till det att 

kommunen sålt alla industritomter på industriområde 3 
  
-------- 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 51 Dnr 10/TN0033 
Uppsägning av avtal, Skeppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 

Kommunen arrenderar sedan 1 juni 1965 ett område på fastigheterna Norra Kärr 
1:2 och 1:3 i anslutning till Skeppeviks badplats. 
 
Avtalet löper på 25 år med automatisk förlängning i 25 år om avtalet inte sägs upp 
av någondera av parterna. Nuvarande period gäller till och med den 31 maj 2015. 
Uppsägningstiden är 2 år.  
 
Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta att avtalet sägs upp  
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att omgående 

säga upp arrendeavtalet med ägaren till fastigheterna Norra Kärr 1:2 och 1:3.
  

-------- 
Exp till 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
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§ 51  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll 2010-04-13, § 116, avtal om 
markdisposition, del av Torsås 2:42 i anslutning till Torsås 1:59. 
 
Länsstyrelsens meddelande angående miljörapport år 2009 för Hallagärde 
avfallsanläggning. Länsstyrelsen har granskat miljörapporten överskitligt och ej 
funnit anledning att begära komplettering utifrån nu genomförd granskning. 
 
Peter Persson informerade om projektet VA söder Bergkvara.  
Utvärderingen av anbuden är inne i slutfasen. 
Ledningsrättssammanträde med markägarna har hållits. 
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§ 52 Dnr 10/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2010  
hittills utbetalats med 355,6 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  notera informationen. 
 
-------- 
 


