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Plats och tid Nya kommunhuset, Torsås, Tisdag 2010-09-21, kl 18.00-20.30   
  
Beslutande Ingemar Skotheim, S, ordförande 

Lars Petersson, S      
 Monica Fredriksson, TP, tjänstgörande ersättare för Tommy Petersson 
 Magnus Nilsén, M, vice ordförande      
  
        
       
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Peter Persson, Samhällsbyggnadschef      
  Tommie Sigvardsson, Teknisk Chef      
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare      
       
       
       
       
  
Utses att justera Monica Fredriksson 
  
Justeringens  2010-10-04      
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer 88-101 
    
 Ordförande Ingemar Skotheim       
    
 Justerande Monica Fredriksson  
   
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2010-09-21        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2010-10-04      Datum för anslags 
nedtagande 

2010-10-25      

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 88 - 100 
 

§ 88 Slamhantering, Bergkvara reningsverk 
 
§ 89 Budgetuppföljning 
 
§ 90 Taxor 2011 
  
§ 91 Motion – Ersättning till VA-kollektivet från skattekollektivet för vissa

 VA-anslutningar 
 
§ 92 VA-utredning, Djursvik 
 
§ 93  Delegationsordning 
 
§ 94 Statlig medfinansiering till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande 

åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2011. 
 
§ 95 Underhåll Gullängsvägen 
 
§ 96 Torghandel 
 
§ 97 Remiss, reviderad folkhälsopolitisk strategi i Kalmar län 
 
§ 98 Informations och anmälningsärenden 
 
§ 99 Anmälan bostadsanpassning 
 
§ 100 VA-kostnader, industriområde 3, Västra Industrigatan 
 
§ 101 ”Stångmärke”, Dalskär 
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TN § 88      Dnr 10/TN0036      
Slamhantering, Bergkvara reningsverk      
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Staffan Ljungar Åkeri, daterad 2010-06-30 med 
uppsägning alt. ändrade villkor i gällande avtal. 
Torsås kommun har för närvarande avtal med Staffan Ljungar Åkeri gällande 
slamtransporter från Bergkvara reningsverk. Avtalet förlängs ett år i taget om 
ej någondera av parterna säger upp avtalet.  
På grund av ändrade förutsättningar för åkeriet vill de säga upp avtalet från 
och med 31 december 2010 alternativt ändra uppsägningstiden till två 
månader. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-08-17 att bjuda in Staffan Ljungar till 
nämndens möte i september för att informera om sin verksamhet och 
slamhanteringen samt att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att 
undersöka tillståndsprocessen för miljöcertifiering av slam från reningsverk. 
 
Staffan Ljungar informerade om sin verksamhet och förutsättningarna för 
fortsatt samarbete med Torsås kommun. Ljungar ska tillsammans med 
Econova i Norrköping undersöka möjligheterna hitta en avyttring av slam från 
Bergkvara reningsverk. 
 
Tommie Sigvardsson redogjorde för villkoren för certifiering av slam från 
reningsverk. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avvakta med beslut till Staffan Ljungas lämnat besked efter kontakt med 

Econova, 
 
att notera informationen angående slamcertifieringen samt 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en 

slamsilo vid reningsverket i Bergkvara för att effektivisera 
slamtransporterna och kostnadsberäkna uppförandet. 

 
      
-----  
Sändlista 
Staffan Ljungas Åkeri 
Kommunalteknik 
Akten
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TN § 89      Dnr 10/TN0002 
Budgetuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning till och med augusti månad redovisas.  
Prognosen visar på ett underskott på 1.250,0 tkr för gata/park och ett 
underskott på 500,0 tkr för VA. Aktbilagor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 90      Dnr 10/TN0020 
Taxor 2011  
 
Ärendebeskrivning 
 

Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag till taxor för 
affärsdrivande och skattefinansierad verksamhet för år 2011. Aktbilaga. 
 
Förslaget innebär: 
Anläggningsavgift för vatten och avlopp höjning av grundavgiften med  
20 000 kronor till 60 000 kronor, total anläggningsavgift för vatten och avlopp 
100 000 kronor exklusive moms 
Dagvattenavgift:10 000 kr exklusive moms, oförändrad från 2010 
Brukningsavgiften för vatten och avlopp: oförändrad från 2010. 
 
Torghandelstaxan: oförändrad från 2010. 
 
Båtplatsavgifter: höjning med ca 3 %. 
 
Förslag till beslut 
 
Nämnden föreslår att förslaget för taxor för år 2011 godkänns förutom 
båtplatsavgiften som föreslås höjas med 20 %. 
 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
 
att  för år 2011 höja anläggningsavgift för vatten och avlopp till 100 000 kr 

exklusive moms 
 
att brukningsavgift för vatten och avlopp för år 2011 ska vara oförändrad 

och lika från år 2010 
 
att torghandelstaxan för 2011 ska vara oförändrad och lika 2010 samt 
 
att båtplatsavgifterna för år 2011 höjs med ca 20 % från 2010 års nivå. 
 
------ 
Sändlista 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 91      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-anslutningskostnaderna söderut från Bergkvara blir 
kända. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2010-05-18 att ge förvaltningen i uppdrag att 
bereda ärendet och återkomma till nämnden med förslag till beslut. 
 
Förvaltningen har inventerat samtliga planlagda kommunala områden och det 
finns totalt 50 st obebyggda tomter fördelade enligt följande: 
Bergkvara 7 st 
Söderåkra 23 st 
Torsås   17 st 
Bidalite  1 st 
Gullabo  1 st 
 
Enligt nuvarande anslutningsavgift innebär det 50 x 80 000 kr = 4 000 000 kr 
som VA-kollektivet skall ersättas med för uteblivna anslutningsavgifter. 
 
Förslag till belsut 
 
Tekniska nämnden föreslår att Kommunstyrelsen ersätter VA-kollektivet för 
uteblivna anslutningsavgifter med 4 000 000 kronor och att beloppet regleras 
under en fyra-årsperiod med 1 miljon kronor per år.  

  
 
 

fortsättning 
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Fortsättning § 91, Motion – Ersättning till VA-kollektivet från 
skattekollektivet för vissa VA-anslutningar. 
 
 Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hos kommunstyrelsen hemställa om ersättning till VA-kollektivet för 
uteblivna anslutningsavgifter på obebyggda tomter inom planlagda 
områden med 4 000 000 kronor och att beloppet regleras under en fyra-
årsperiod med 1 000 000 kronor per år med början 2011 samt 

 
att  föreslå Kommunfullmäktige besluta motionen besvarad.  
--- 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 92      Dnr 09/TN0047 
VA-utredning Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
WSP i Karlskrona har på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en 
VA-utredning inklusive kalkyl för ny spill- och vattenledning på den enskilda 
vägen till Gunnarstorpsvägen, norrut från Djursvik.  
Utbyggnad av ny spill- och vattenledning för fyra befintliga fastigheter är 
kostnadsberäknad till 650 000 kr.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ej utvidga verksamhetsområdet i Djursvik norrut på Gunnarstorpsvägen 
eftersom 100 % kostnadstäckning ej kommer att uppnås med anslutning 
av de fyra befintliga fastigheterna.  

 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 93 Dnr 09/TN0014 
Delegationsordning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggandschef Peter Persson har utarbetat ett förslag till 
delegationsordning för Tekniska nämnden. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  anta upprättat förslag till delegationsordning. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 94      Dnr 10/TN0035 
Statlig medfinansiering av trafikskerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet år 2011 för kommunerna i Kalmar län. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möjlighet finns att ansöka om statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala vägnätet för år 2011. 
Ansökningar för år 2011 skall skickas in senast den 27 september 2010. 
 
Det finns även möjlighet att ansöka om statlig medfinansiering för smärre 
kollektivtrafikåtgärder på det kommunala väg- och gatunätet i Kalmar län för 
år 2011.  
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att  uppdra åt teknisk chef Tommie Sigvardsson att upprätta en ansökan om 
statsbidrag inkl kostandsberäkning för åtgärder att höja trafiksäkerheten 
för gångtrafikanter längs Kalmarvägen från Allfargatan till 
busshållsplatsen vid Mariahemmet. 

 
----- 
Sändlista 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 av 18  
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2010-09-21 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
TN § 95      Dnr 10/TN0006 
Underhåll Gullängsvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Jan-Erik Persson, Applerum med önskemål om 
förbättrat underhåll på Gullängsvägen som leder till modellflygklubbens 
flygfält. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att utföra förbättrings-
åtgärder genom grusning på Gullängsvägen till modellflygklubbens 
flygfält. 

 
------ 
Sändlista 
Jan Erik Persson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 96      Dnr 10/TN0038 
Ersättningskrav föruteblivna intäkter för torghandel i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 

Göte Andersson har fakturerat Torsås kommun för uteblivna inkomster för 
torghandel under våren 2010. Bakgrunden är att kommunen på ett felaktigt 
sätt avvisat Göte Andersson från möjligheten att bedriva torghandel. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadschef Peter Persson i uppdrag att tillskriva Göte 
Andersson för att få en bättre bild av hur den aktuella summan har 
tillkommit. 

 
------ 
Sändlista 
Göte Anderssson 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 97      Dnr 10/TN0040 
Remiss för reviderad Folkhälsopolitisk strategi i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
2009 bildades en politisk styrgrupp med representanter från länets alla 
kommuner och Landsting i Kalmar län för att revidera den folkhälsopolitiska 
planen. Det nya förslaget till folkhälsopolitisk strategi utgår från de lokala 
prioriteringarna av folkhälsoarbetet inom kommunerna och landstinget i 
Kalmar län. 
 
Tre målområden för att stödja det lokala arbetet: 
• Delaktighet och inflytande 
• Trygga och goda uppväxtvillkor 
• Minskat bruk av tobak, alkohol ett samhälle fritt från narkotika och 
dopning samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande 
 
Förslaget till ny strategi är på remiss inom länet fram till 2010-10-29. Svaret 
sänds till Landstinget i Kalmar län som önskar synpunkter på följande: 
 
• Strategin som helhet 
• Komplettering av andra länsplaner/strategier att beakta 
• Andra dokument, områden, verksamheter som på något sätt är viktigt att 
beakta i kommande planarbete utifrån Er egen organisations synvinkel 
• Kontaktpersoner inom Er organisation som bör kontaktas gällande de tre 
nämnda målområden. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ingen eringran föreligger. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 98  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-01, § 84. Beslut om att Torsås 
kommun köper 40 anslutningspunkter á 120 000 kr exklusive mervärdeskatt 
för framtida expansion av kustnära bostadsområden samt att för totalt 410 
anslutningspunkter fastställa anslutningsavgiften till 120 000 kronor exklusive 
mervärdeskatt som ett förslag till ordinarie anslutningsavgift för år 2012. 
 
Skrivelse från Magnus Svensson, Laduryd och Anders Palmér Kabbetorp 
angående optikabel vid avloppsutbyggnaden söder om Bergkvara. 
 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län beslutar att 
meddela Torsås kommun förlängning av prövotiden för utredningsföreskriften 
U1 fram till den 31 december 2011. 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2010-08-24, § 187. Beslut att teckna 
överlåtelseavtal med E.ON Sverige AB angående överlåtelse av gatu- och 
vägbelysningsanläggningar enligt föreliggande överlåtelseavtal. Ägarrätten 
övergår till Torsås kommun 2010-12-31. Bemyndiga kommunstyrelsens 
ordförande att underteckna överlåtelseavtalet. 
 
Trafikverkets beslut att fastställa den femårsplan för byggande av enskilda 
vägar i Kalmar län som utarbetats gällande perioden 2010-2014. 
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TN § 99 Dnr 10/TN0004 
Anmälan bostadsanpassning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren informerar om att bostadsanpassningsbidrag för år 2010  
hittills utbetalats med 690,4 tkr och beställda arbeten uppgår till 174,0 tkr, 
totalt 864,4 tkr. 
 
Anslagna medel 1,0 Mkr 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att notera informationen. 
 
-------- 
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TN § 100 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 § 100/10, VA-kostnader, industriområde 3, Västra 
Industrigatan i Torsås 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-08-10, § 228, att återremittera ärendet till 
tekniska nämnden för att färdigställa VA-utbyggnaden. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson meddelar att VA-utbyggnaden kommer att 
färdigställas under oktober månad 2010. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hos kommunstyrelsen hemställa om att kostnadsreglering, enligt tidigare 
beslut, genomförs mellan VA-kollektivet och Torsås kommun så att VA-
kollektivets kostnader för utbyggnaden återbetalas samt 

 
att  färdigställandet av VA-utbyggnaden, beräknat till ca 300 000 kronor, 

bekostas av kommunstyrelsen. 
  
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 101 Dnr 10/TN0041 
”Björn Raméls stångmärke” på Dalskär, Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden ansvarar för att det på kommunens allmänna platser 
upprätthålls en säkerhet som uppfyller samhällets minimikrav. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat att Konstverket ”Björn 
Raméls stångmärke” är i stort behov av restaurering. Rötskador i bärande och 
stagande konstruktioner är omfattande därav kan inte längre Tekniska 
nämnden garantera att säkerhetsansvaret uppfylls. 
 
Vad tekniska nämnden erfar har konstverket en gång i tiden finansierats med 
anslag från kultur- och fritidsnämnden. Några beslut i tekniska nämnden eller 
kommunstyrelsen om underhållsansvar på kommunens 
konstverk/installationer har inte hittats. Tekniska nämnden anser att ansvaret 
ligger på kommunstyrelsen att anslå medel för renovering av stångmärket. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att konstverket måste 
monteras ned och renoveras av speciellt utvald hantverkare som har kunskaper 
i form- och färggivning samt stor kännedom om materials egenskaper. 
Tekniska nämnden anser också att det är av stor vikt att renoveringen 
genomförs under hösten 2010 då det krävs omfattande arbete med att finna 
lämpligt material för konstruktionen med avseende på val av trä, fuktkvoter 
och torktider etc.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tekniska nämnden behöver ett 
anslag på 80 000 kronor för att återställa konstverket. Då skall det i 
sammanhanget nämnas att en lokal sponsor står för demontering och 
montering, transporter till och från Kalmar samt lokalytor för renoveringen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hemställa om att kommunstyrelsen ger nämnden i uppdrag att renovera 
konstverket och att kommunstyrelsen tillför 80 000 kronor till projektet.                

 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
 


