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Plats och tid Torsdag 2011-01-11, nya kommunkontoret, kl 14.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C 

Åsa Haglund Rosenborg, C      
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
  
       
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Peter Persson, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
       
       
       
  
Utses att justera Åsa Haglund Rosenborg 
  
Justeringens  2011-01-20      
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  1 - 14 
    
 Ordförande Pär Larsson  
         
 Justerande Åsa Haglund Rosenborg 
   

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2011-01-11        
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-01-20      Datum för anslags 
nedtagande 

2011-02-10   

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
   



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 16  
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-01-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING § 1 - 14 
 

§ 1 Presentation 
 
§ 2 Preliminärt bokslut 2010  
 
§ 3   Budget 2011 
 
§ 4  Generell rättegångsfullmakt 
 
§ 5  VA-anslutningsavgift Gunnilkroka 
 
§ 6  Föreläggande om inventering inklusive riskklassning av deponier 
 
§ 7  Upplåtelseavtal  ”Fias Backe” 
 
§ 8  Underhåll av LV 504, Allfargatan i Torsås, skrivelse från Trafikverket 
 
§ 9    Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och Torsås

  
§ 10  Medborgarförslag – Cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra 
 
§ 11  Reglemente enskild väghållning 
 
§ 12  Skrivelse, investering i en vassklippare 
 
§ 13  Informations- och anmälningsärenden 
 
§ 14  Sammanträdestider 
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TN § 1                      
Presentation 
  

Ordförande Pär Larsson, C, hälsar välkommen till mandatperiodens första 
sammanträde och då särskilt de nya ledamöterna Åsa Haglund Roseborg, C, 
Roland Swedestam, S  och Roger Isberg, S. 
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TN § 2      Dnr 10/TN0002 
Preliminärt bokslut 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson redovisade preliminärt bokslut för år 2010.  
Prognosen visar på ett underskott på ca 3 000,0 tkr för gata/park. 
Vinterväghållningen står för ett underskott på ca 3 200,0 tkr.  
VA visar på ett överskott på ca 200,0 tkr. 
Aktbilagor. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 3      Dnr 10/TN0020 
Budget  2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tommie Sigvardsson presenterar förslag till internbudget för år 2011 enligt av 
fullmäktige tilldelad ram i beslut 2010-12-20. Aktbilaga. 
 
Driftbudget  
Skattefinansierad verksamhet 6 747,0 tkr 
Affärsdrivande verksamhet 3 000,0 tkr 
Investeringsbudget 
Skattefinansierad verksamhet 1 875,0 tkr 
Affärsdrivande verksamhet 12 650,0 tkr  
 
Förslag till beslut 
 

Ordföranden Pär Larsson föreslår att nämnden antar förslag till internbudget 
för år 2011 enligt bilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta förslag till internbudget för år 2011. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 4 Dnr 11/TN0012 
Generell rättegångsfullmakt 
 
Ärendebeskrivning 

Antalet överklaganden av tekniska nämndens beslut och andra mål mot 
tekniska nämnden tenderar att öka, liksom antalet muntliga förhandlingar. I 
samband med tvåpartsförfarande i domstol beträffande ärenden inom tekniska 
nämndens verksamhetsområde finns behov att underlätta hanteringen för både 
tekniska nämnden och samhällsbyggnadschefen. Tekniska nämnden kan ge en 
generell fullmakt till samhällsbyggnadschefen som används med tekniska 
nämndens samtycke att föra tekniska nämndens talan i domstolar och övriga 
myndigheter i Sverige. 

Domstolen har efterfrågat en mer flexibel hantering av dessa ärenden. 
 
Av 2 kap. 11 § rättegångsbalken följer att såsom fullmakt för kommunen gäller 
i behörig ordning utfärdat förordnande eller utdrag av protokoll över beslut, 
varigenom ombud förordnats. Således bör fullmaktsförordnandet framgå 
direkt av protokollet. 
 
Handläggning med stöd av rättegångsfullmakten skall på lämpligt sätt redovisas 
för tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  
 
Tekniska nämnden beslutar 

att  samhällsbyggnadschef Peter Persson förordnas att såsom ombud vid  
domstol eller annan myndighet eller i skiljeförfarande företräda Torsås 
kommun inom tekniska nämndens verksamhetsområde. Med undantag 
för rätt att mottaga delgivning av stämningar äger ombud den behörighet 
som anges i 12 kap. 14 § första stycket rättegångsbalken.  

att  ombud dessutom äger att på tekniska nämndens vägnar uppbära, mottaga 
och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar, att förordna 
teknisk chef Tommie Sigvardsson i sitt ställe, samt i övrigt vid alla 
tillfällen, där Torsås kommuns rätt inom tekniska nämndens 
verksamhetsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka. 

att  samhällsbyggnadschef Peter Persson på lämpligt sätt redovisar för 
tekniska nämnden vartefter ärenden fortlöper.  

 
att  detta förordande gäller tills vidare. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 5 Dnr 10/TN0050 
VA-anslutningsavgift Gunnilkroka 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roger Pettersson, ägare till fastigheten Applerum 5:108, och Anders Eriksson 
och Malin Simonsson, ägare till fastigheten Gunnilkroka 1:2, har var för sig 
inkommit med begäran om jämkning på anslutningsavgiften för vatten och 
avlopp. De vill veta vilka faktiska kostnader kommunen haft för att ansluta 
deras fastigheter till VA-kollektivet. 
 
Båda fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp 
och ägarna har själva fått bekosta ledningarna fram till anvisad förbindelse-
punkt. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anslutningsavgift enligt gällande taxa, beslutad av kommunfullmäktige 

2009-11-25, skall erläggas för fastigheterna Applerum 5:108 och 
Gunnilkroka 1:2 och därmed avslå Roger Pettersson och Anders Eriksson 
och Malin Simonssons begäran om jämkning. 

 
------ 
Sändlista 
Roger Pettersson, fastighetsägare till Applerum 5:108 
Anders Eriksson och Malin Simonsson, fastighetsägare till Gunnilkroka 1:2 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 6 Dnr 10/TN0049 
Föreläggande om inventering inklusive riskklassning för 
deponier 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bygg- och miljönämnden förelägger med stöd av 26 kap 9, 21 och 22 §§ och 2 
kap 2 och 7 §§ miljöbalken Tekniska nämnden att inkomma med en MIFO fas 
1 inventering inklusive riskklassning för deponierna: 
 
Torsås Ramsåg barktipp (Torsås 2:57) 
Torsåstippen (Torsås 4:2) 
Torsås glasbrukstipp (Torsås 4:60) 
Bergkvaratippen (Bergkvara 2:33) 
Dalskär barktipp (Ragnabo 3:28) 
Övraby tipp (Övraby 1:94) 
Övraby barktippar (Övraby 2:29) 
Bidalite tipp (Ugglemad 1:81) 
Gullabo tipp (Binnaretorp 2:1) 
 
Flertalet av länets kommuner kommer gemensamt att tillsätta en projekttjänst 
som skall utföra inventeringen i respektive kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med 

inventeringen. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 7 Dnr 11/TN0010 
Upplåtelseavtal ”Fias Backe” 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från ägarna till Köpmannen 19 i Bergkvara genom 
Pontus Lindberg angående upplåtelse av del av fastigheten till allmän plats. 
Upplåtelsen har i alla år skett utan ersättning då den dåvarande, HB Emil 
Lindberg, såg ett positivt värde i en välskött allmän plats i nära anslutning till 
affärsverksamheten. Fastigheten Köpmannen 19 är numera privatägd och 
något ekonomiskt samband mellan ägandet och affärsverksamheten på 
grannfastigheten finns ej idag. 
 
Upplåtelsen av ”Fias Backe” innebär enligt fastighetsägaren betydande 
inskränkning i nuvarande ägares möjlighet att enligt plan utnyttja fastigheten. 
De är beredda, om intresse finns från kommunen, att hyra ut området med 
relativt kort uppsägningstid. De emotser därför att kommunen tar kontakt för 
uppgörelsen om nytt avtal/skälig hyra eller att kommunen ger besked om att 
man väljer att lämna området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att kontakta markägaren för 

en diskussion.  
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 8 Dnr 11/TN0011 
Underhåll av Lv 504, Allfargatan i Torsås, skrivelse från 
Trafikverket 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Trafikverket. 
I ett stort samarbetsprojekt 1994 mellan Torsås kommun och dåvarande 
Vägverket utformades ett av Sveriges första stora satsningar på en 
miljöprioriterad genomfart i tätortsmiljö. 
Det är nu behov av att se över beläggningen på Allfargatan, lv 504, genom 
Torsås. Trafikverket kommer att göra större åtgärder för att uppnå längre 
livslängd på de beläggningsåtgärder som måste utföras. Vid översynen kommer 
de också att ta med övriga behov av åtgärder såsom planteringar, pollare samt 
färgsättning. 
 
Trafikverket vill nu starta en dialog med Torsås kommun om detta arbete så 
att Allfargatan även fortsättningsvis skall vara en god förebild som 
miljöprioriterad genomfart. De förutsätter även att kommunen bidrar 
ekonomiskt till genomförandet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  överlämna ärendet till Kommunstyrelsen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 9 Dnr 10/TN0048 
Medborgarförslag – Anlägg en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att anlägga en cykelväg mellan Söderåkra och 
Torsås föreligger från Håkan Klasson, Söderåkra. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 att överlämna medborgarförslaget 
till tekniska nämnden för vidare befordran till Trafikverket för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidarebefordra medborgarförslaget till Trafikverket. 
 
------ 
Sändlista 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 10 Dnr 11/TN0007 
Medborgarförslag –Cykelväg mellan Djursvik upp till Söderåkra  
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag angående gång- och cykelväg mellan Djursvik och Söderåkra 
föreligger från Lars Carlsson för Djursviks Samhällsförening. 
 
Startpunkt i Djursvik från Dunders väg och vidare längs vatten- och 
avloppsledningen ut till Påbonäsvägen sedan längs Djursviksvägen till 
Söderåkra. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-23 att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning. 
 
Trafikverket har väghållningsansvaret för väg 530 mellan Söderåkra och 
Djursvik. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  vidarebefordra medborgarförslaget till Trafikverket. 
 
------ 
Sändlista 
Trafikverket 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 11 Dnr 11/TN0009 
Reglemente enskild väghållning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Reglemente för enskild väghållning är antaget av kommunfullmäktige i Torsås 
1977-10-19, § 89 och reviderat KF 2006-06-14, § 56. 
Förvaltningen  
Det finns vissa oklarheter avseende terminologin i gällande reglemente. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att reglementet behöver uppdateras.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till 

revidering av Reglemente för enskild väghållning. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 12 Dnr 11/TN0008 
Skrivelse, investering i en vassklippare 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från Torsås Kustmiljögrupp genom Rune Fransén och Birgitta 
Hedvall har inkommit till Kommunstyrelsen.  
 
Kustmiljögruppen rekommenderar kommunen att om möjligt investera i en 
vassklippare samt att säkerställa drift och personella resurser att handha 
maskinen eventuellt med hjälp av bidrag likt upplägget i Kalmar. 
 
De maskiner för vasslåtter och slamsugning som tidigare inköpts har tyvärr 
visat sig ha otillräcklig kapacitet och varit för svaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-12-07 att överlämna ärendet 
till tekniska nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ej ta upp ärendet till behandling eftersom Bygg- och miljönämnden i 

beslut daterat 2010-12-14 beslutat om inköp av vassklippare. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 13  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Anslutningsavgift Näktergalen 13 
Beslut från Statens VA-nämnd som lämnar Elin Dahlbergs och Eric Liljegrens 
talan utan bifall. 
 
Yttrande till Bygg- och miljönämnden angående Plåt- & Spiraltekniks 
användande av betapasta. 
 
Bygg- och miljönämndens yttrande till Lantmäterimyndigheten angående ett 
förrättningsbeslut gällande avstyckning på fastigheten Bergkvara 2:59. 
Avstyckningen innebär att den nybildade fastigheten genom tekniska nämnden 
kommer att informeras om ny förbindelsepunkt för vatten och avlopp och 
avgiftsskyldighet inträder för lagfaren ägare. 
 
Samhällsbyggnadschef Peter Persson informerade om det pågående arbetet 
med en VA-plan. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade om  
- Avtal med Svevia gällande skötsel av enskilda vägar 
- Snöröjning i tätorter och glesbygd: målbeskrivning och rutiner. 
- De utökade insatser som vidtagits med anledning av den extrema halka  
som råder. 
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TN § 14 Dnr 10/TN0001 
Sammanträdestider 
 

Tekniska nämnden fastställde sammanträdesdagar för år 2011 i beslut  
2010-11-25, § 122. Sammanträdestiden fastställdes till kl. 14.00. 
 
Ledamoten Magnus Nilsén, M, ställer sig frågande till tidigareläggandet av 
tiden för sammanträdets början. Efter diskussion föreslog ordföranden att 
sammanträdet börjar kl 18.00. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att nämndens sammanträden senareläggs med början kl 18.00. 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 
 
 
 
 


