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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 80 - 91 
 

§ 80 Delårsbokslut 2011 
§ 81 Budget 2012 
§ 82 VA söder Bergkvara 
 Ansökan om dispenser, anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
§ 83 Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder samt till 

trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det 
kommunala väg- och gatunätet. 

§ 84 Hastighetsöversyn inom tättbebyggt område 
§ 85 Vinterväghållning Påbonäsvägen 
§ 86 Avskrivning VA-avgifter 
§ 87 Kurser och konferenser 
§ 88 Båtplatsöverflyttning Bergkvara småbåtshamn 
§ 89 VA-avgift Applerum 4:25, överklagan till Statens VA-nämnd 
§ 90  Rättegångsfullmakt 
§ 91  Trafiksäkerhetsärende Kalmarvägen, Torsås 
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TN § 80/11      Dnr 11/TN0001 
Delårsbokslut 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar delårsbokslut jan-juni 2011.  
Gata/park: underskott mot budget 300,0 tkr, vinterväghållning, 
gatubelysning och småbåtshamn.  
VA: underskott mot budget 500,0 tkr. Ökade energikostnader och ökat 
underhåll på spillvattennätet. Se vidare aktibilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till delårsbokslut och överlämna det till 

Kommunstyrelsen. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 81/11  Dnr 11/TN0030 
Budget 2012 
  
Ärendebeskrivning 
 
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-13 med ramändringar för 2012 
jämfört med 2011 föreligger. 
Skattefinansierad verksamhet har beviljats ramökning med 709,0 tkr för år 
2012. 
Affärsdrivande verksamhet har oförändrad ram jämfört med 2011. 
 
Samhällsbyggnadschef  Peter Persson presenterar ändrade förutsättningar i 
budgeten för år 2012 i den affärsdrivande verksamheten. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-06-28 att ge förvaltningen i uppdrag att 
till nämndens möte i augusti presentera ett förslag till fördelning av 
ramökningen för den skattefinansierade verksamheten samt att ta fram ett 
förslag till taxehöjning på brukningsavgifterna för VA. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson presenterar förslag på fördelning av 
ramökningen för den skattefinansierade verksamheten, 709,0 tkr. Aktbilaga. 
 
Förslag till höjning av brukningsavgifter: 
Fast avgift vatten och avlopp 300 kr, exkl moms 
Rörlig avgift vatten och avlopp/m3 1 kr, exkl moms 
 
Förslag till anläggningsavgift fr o m  2011-01-01: 
Servisavgift 30 000 kr, exkl moms (höjning 10 000 kr) 
Grundavgift 70 000 kr exkl moms (höjning 10 000 kr) 
Lägenhetsavgift 20 000 kr exkl moms (oförändrad) 
Dagvatten 10 000 kr exkl moms (oförändrad) 
Totalt 120 000 kr exkl moms, exkl dagvattenavgift. 
 
Ledamoten Roland Swedestam föreslår att brukningsavgiftens fasta del höjs 
med 300 kr, exkl moms och att den rörliga del förblir oförändrad 2011 samt 
att anläggningsavgiften förblir oförändrad första halvåret 2011 och att den 
höjs enligt förslag fr o m 2011-07-01. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna fördelning av ramökning på 709,0 tkr för skattefinansierad 

verksamhet enligt förslag, 
 

 
 
fortsättning 
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fortsättning TN § 81/11, budget 2012 
 
att föreslå kommunfullmäktige fastställa brukningsavgiften för VA: 
 fast avgift: 2 620 kr exkl moms (höjning 300 kr)  
 rörlig avgift 23.30 kr/m3 exkl moms (oförändrad)  
 från och med 2012-01-01. 
 
att föreslå kommunfullmäktige fastställa anläggningsavgift för VA  
 2012-01-01 – 2012-06-30, oförändrad från 2011, 100 000 exkl 

dagvattenavgift 10 000 kr, och exkl moms samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige fastställa anläggningsavgiften för VA till 

120 000 kr, exkl dagvattenavgift 10 000 kr, och exkl moms att gälla 
från och med 2012-07-01. 

  
-------- 
Sändlista 
Budgetberedningen 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 17 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-08-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 82/11 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Dispens, anslutning till kommunalt vatten och avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inkomna överklagande/ansökan om dispenser/ansökan om anstånd: 
 
Kabbetorp 1:14, Göte Johansson 
Fastigheten har djupborrad brunn med kontrollerat och godkänt vatten. 
 
Skeppevik, stuga 97, Jan Malmström 
Sommarvatten i en kran utanför huset. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  meddela fastighetsägaren till Kabbetorp 1:14 att inom 

verksamhetsområdet för VA där vatten och avlopp är indraget i 
bostadshus på fastighet är det obligatoriskt att erlägga anslutningsavgift 
och ansluta till det kommunala va-nätet samt 

 
att överlämna ärendet gällande Skäppevik, stuga 97, till Bygg- och 

miljönämnden för ställningstagande. 
 
------ 
Sändlista 
Göte Johansson 
Jan Malmström 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 83/11 Dnr 11/TN0045 
Statlig medfinansiering till regionala kollektivtrafikåtgärder 
samt till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande 
åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möjlighet finns att ansöka om medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder 
samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det 
kommunala vägnätet för åren 2012-2014. Ansökningar för år 2012 skall 
skickas in senast den 30 september 2011. 
 
Ambitionen är att i likhet med övrig planering även för 
medfinansieringsåtgärderna upprätta en treårig verksamhetsplan för att få 
bättre framförhållning där kommunerna och Trafikhuvudmannen kan 
förbereda handlingar i god tid inför genomförandeåret. 
 
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 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 84/11 Dnr 11/TN0044 
Hastighetsöversyn inom tättbebyggt område 
 
Ärendebeskrivning 

 
1 maj 2007 beslutade riksdagen att godkänna regeringens förslag om att 
införa nya hastighetsgränser. För kommunerna innebar beslutet att värden i 
intervaller om 10 km/tim från 30 km/tim till 110 km/tim kan användas vid 
beslut om högsta tillåten hastighet inom tättbebyggt område. 
 
Transportstyrelsen och Trafikverket vill i brev betona vikten av att 
kommunernas pågående översyn av hastighetsbegränsningarna inom 
tätbebyggt område fortgår och att planerade översyner påbörjas. 
 
Vägverket fick i januari 2008 i uppdrag att utvärdera vilken effekt de nya 
hastighetsgränserna har fått på det övergripande målet om 
samhällsekonomiskt effektivitet och långsiktig hållbarhet samt de 
transportpolitiska delmålen. Uppdraget ska redovisas senast 2012-06-01. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  med anledning av tidigare beslutade hastighetsbegränsningar, 

innebärande 30 km/tim vid skolor och förskolor, planeras i nuläget 
inga förändringar av nu rådande hastighetsgränser samt 

 
att i övrigt lämna ärendet utan åtgärd. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 85/11  Dnr 11/TN0027  
Enskilda vägar 
Vinterväghållning Påbonäs 
  
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse från fastighetsägarna till Påbonäs 1:3 och 1:7 har inkommit  
2011-08-01  
På fastigheten Påbonäs 1:7 finns ett planlagt bostadsområde med 
arrendetomter. Väg till området går via Påbonäsvägen förbi bostadshus och 
ekonomibyggnader på nämnda fastighet. Markägarna sköter vägunderhållet 
såsom sladdning och grusning. Då ovannämnda utfart inte snöröjs är 
arrendatorerna vintertid hänvisade till väg via stugområde Kroka 4:16.  
Fastighetsägarna till Påbonäs 1:3 och 1:7 anhåller därför om att kommunen 
snöröjer vägen via Påbonäs fram till byggnader och tomtområde. Som 
markägare är de också i behov av att ta sig fram till byggnader och 
tomtområde vintertid för att sköta underhåll på grönområde, byggnader och 
andra områden. 
. 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå ansökan om snöröjning med hänvisning till gällande detaljplan. 
-------- 
Sändlista 
Fastighetsägare till Påbonäs 1:3 och 1:7 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 86/11 Dnr 11/TN0037 
Avskrivning VA-avgifter 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren redovisar kundfordringar för avskrivning.  
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avskriva fordringarna.  
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 87/11  Dnr 11/TN0002 
Kurser och konferenser 
  
Ärendebeskrivning 
 
Svenskt Vatten inbjuder till kurs. 
Schaktfritt ledningsbyggande av VA-ledningar av plast. – Råd vid 
dimensionering och upphandling.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  teknisk chef Tommie Sigvardsson deltager i utbildningen. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 88/11  Dnr 11/TN0042 
Båtplatsöverflyttning, Bergkvara småbåtshamn 
  
Ärendebeskrivning 

 
I samband med den isrika vintern 2011 har den stora bryggan för turbåten 
Kronan som trafikerar Dalskärs småbåtshamn i Bergkvara och Garpens 
fyrplats i Kalmarsund, raserats väsentligt. Skadorna var av sådan omfattning 
att de inte gick att reparera. Resterna av bryggan demonterades således bort. 
 
Nyuppbyggnad på samma ställe och vågbrytare för södra hamnbassängen 
har undersökts. Avsikten är att turbåten Kronan i framtiden skall ha sin 
bryggplats i södra hamnbassängen. Båda alternativa lösningarna innebär 
dock stora kostnader och skulle enbart vara av tillfällig karaktär. 
 
Ett annat alternativ som diskuterats är att göra båtplatsöverflyttningar till 
andra förtöjningsplatser inom norra hamnbassängen för att åstadkomma en 
lösning för Kronan. Överflyttning för båtplatsnummer 15 och 16 till annan 
förtöjningsplats till förmån för Kronan anses vara den bästa lösningen av 
fler orsaker. Båtplatsens läge i hamnbassängen, ekonomiskt mycket 
fördelaktigt för kommunen och fullgod ersättningsplats för den för 
överflyttning drabbade båtägaren. Ansvarsskyldighet föreligger för båtägare 
enligt av kommunfullmäktige beslutade föreskrifter för småbåtshamnen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-06-28 att med hänvisning till andra 
stycket, Ansvarsskyldighet, i Torsås kommuns föreskrifter för 
småbåtshamnen, anvisa båtplatsinnehavare med platsnummer 15  till ny 
båtplats med nummer 4 och båtplatsinnehavare med platsnummer 16 ny 
båtplats med nummer 5 samt att flyttningen ska verkställas omedelbart när 
beslutet vunnit laga kraft. 
 
Lars Karlberg och Nils Karlberg har överklagat Tekniska nämndens beslut 
till Förvaltningsrätten i Växjö. Förvaltningsrätten förelägger om yttrande 
som ska ha inkommit till förvaltningsrätten senast den 7 september 2011. 
 
I överklagandet yrkas att i första hand beslutet upphävs såsom lagstridigt. I 
andra hand yrkas att beslutet ändras så att åtgärden att flytta båtarna till 
andra plaster endast är av tillfällig karaktär och att Lars Karlberg resp Nils 
Karlberg ska ha rätt att åter disponera platserna 15 och 16 sedan Kronan 
fått en permanent tilläggsplats på annat ställe i hamnen. 
 
 
Fortstättning 
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Fortsättning § 88/11, Båtplatsöverflyttning Bergkvara 
småbåtshamn 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  att förtydliga beslut av 2011-06-28, § 77, med att båtplatsöver-

flyttningen endast är tillfällig, tills Kronan har fått en permanent 
tilläggplats på annat ställe i hamnen.  

 
att  ge kommunchef Jan Darrell i uppdrag att lämna yttrande till 

Förvaltningsrätten i Växjö senast den 7 september 2011. 
  
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 89/11 Dnr 11/TN0025 
Överklagan VA-avgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Åke Petersson och Kjell Johansson där de 
bestrider riktigheten i faktura nr 206746 för fastigheten Applerum 4:25. 
Vattenmätaren är placerad i en jordkällare och har troligtvis frusit sönder 
någon gång under december 2010. 
Enligt mätaren har det förbrukats 987 kbm sedan föregående avläsning. 
Vattnet som strömmat ut har debiterats både för förbrukning av vatten och 
avlopp men det finns inget avlopp installerat i jordkällaren. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-04-27, § 35, att reducera 
förbrukningsavgiften på faktura 206746 med den del som avser spillvatten 
987 m3 á 8,90 kr + moms. 
 
Åke Petersson och Kjell Johansson har 2011-05-17 återsänt skrivelsen till 
Tekniska nämnden eftersom de inte anser att de fått något utlåtande över 
mätarens tillförlitlighet. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-06-28, § 57 att vidhålla tidigare beslut. 
 
Åke Petersson och Kjell Johansson har överklagat beslutet till Statens VA-
nämnd.  
 
Statens VA-nämnd har i föreläggande begärt yttrande från Tekniska 
nämnden senast den 1 september. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge kommunchef Jan Darrell i uppdrag att inlämna ett yttrande till VA-

nämnden. 
 
------ 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 90/11 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 beslutade 2011-01-11, § 4 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.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  upphäva Tekniska nämndens beslut 2011-01-11, § 4, där 

samhällsbyggnadschef Peter Persson förordnas att såsom ombud 
företräda Tekniska nämnden i Torsås kommun. 

att  kommunchef Jan Darrell 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.  

fortsättning  

 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 av 17 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-08-16 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 

fortsättning § 90/11 Generell rättegångsfullmakt 

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  kommunchef Jan Darrell på lämpligt sätt redovisar för tekniska 
nämnden vartefter ärenden fortlöper.  

 
att  detta förordande gäller tills vidare. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 91/11 Dnr 11/TN0046 
Trafiksäkerhetsärende, Kalmarvägen Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Roland Swedestam, S, initierar ärendet. 
Trafiken är tidvis tät i korsningen Lunnagatan/Kalmarvägen i Torsås 
samhälle. Det uppstår då problem med mindre trafikstockningar på 
Kalmarvägen, i norrgående riktning, när bilister ämnar svänga vänster  
in på Lunnagatan. Det finns även en busshållplats för norrgående trafik  
i omedelbar närhet som försvårar trafikläget ytterligare. 
Anläggandet av en fil för vänstersvängande trafik från Kalmarvägen in på 
Lunnagatan skulle förbättra trafikläget avsevärt och är mycket önskvärt. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta 

Trafikverket med förfrågan om möjligheterna till anläggande av en fil 
för vänstersvängande trafik på Kalmarvägen in på Lunnagatan i Torsås. 

 
att det är av stor vikt att en åtgärd kommer till stånd som förbättrar 

trafiksituationen vid Lunnagatans anslutning till Kalmarvägen. 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 


