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Plats och tid Torsdag 2011-09-07, nya kommunkontoret, kl 18.00 – 20.00 
 Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.00 – 19.30. 

 
Beslutande Pär Larsson, C 

Åsa Haglund Rosenborg, C      
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 

Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Jan Darrell, Kommunchef 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
       
  
Utses att justera Lars Petersson 
  

Justeringens  2011-09-12 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare Anne-Charlott Harrysson      Paragrafer  92 - 102
    
 Ordförande Pär Larsson  
         
 Justerande Lars Petersson 
   
  ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ  
  

Tekniska nämnden       

Sammanträdesdatum 2011-09-07       
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2011-09-15 Datum för anslags 
nedtagande 

2011-10-06 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret  

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 92 - 102 
 
§ 92 Budgetuppföljning 
§ 93 Ansökan om tillstånd till anläggande av bergvärmeanläggning inom  

 Gullabo vattenskyddsområde 
§ 94 Ledningsrättsåtgärd berörande Komstorp 1:1 och Siggatorp 1:30 m.fl. 
§ 95 Ansökan om övertagande av byggand, Södra Kärrs badplats 
§ 96 Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering 
§ 97 Strategi för funktionshinderpolitiken 
§ 98 Kurser och konferenser 
§ 99 Informations- och anmälningsärenden 
§ 100 Gatubelysning 
§ 101 Försäljning väghyvel 
§ 102 Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och 

Hembygdsparken 
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TN § 92/11      Dnr 11/TN0001 
Budgetuppföljning 2011 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning januari - 
augusti 2011.  
Gata/park: underskott mot budget 300,0 tkr, vinterväghållning, 
gatubelysning och småbåtshamn.  
VA: underskott mot budget 850,0 tkr. Ökade energikostnader och ökat 
underhåll på spillvattennätet. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 93/11  Dnr 11/TN0051 
Ansökan om tillstånd för anläggande av bergvärme-
anläggning inom Gullabo vattenskyddsområde 
  
Ärendebeskrivning 
 
Fastighetsägaren till Binnaretorp 2:3 i Gullabo samhälle har till Bygg- och 
miljönämnden inkommit med en ansökan om tillstånd till anläggande av 
bergvärmeanläggning på fastigheten Binnaretorp 2:3, inom Gullabo 
vattenskyddsområde. 
 
En grundläggande förutsättning för att Bygg- och miljönämnden ska bevilja 
tillstånd är att Tekniska nämnden i egenskap av bland annat ansvarig för 
den kommunala vattenförsörjningen, samtycker till åtgärden. 
 
Bygg- och miljönämnden anhåller om Tekniska nämndens yttrande i 
ärendet och anhåller även om nämndens inställning till en 
ytjordvärmeanläggning på fastigheten ifråga. 
 
I Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för Gullabo 
vattentäkt beslutade av Länsstyrelsen i Kalmar län 1995-03-03, § 10 anges: 
Markvärmeanläggningar med köldbärarvätska med frostskyddsmedel i 
sluten slinga får ej anläggas. Värmelager i grundvatten får ej anläggas. 
Undantag från ovan meddelad föreskrift medges av Länsstyrelsen i Kalmar 
län. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  med hänvisning till Föreskrifter om skyddsområde och 

skyddsbestämmelser för Gullabo vattentäkt, § 10, föreslå Bygg- och 
miljönämnden att avslå ansökan om markvärmeanläggning på 
fastigheten Binnaretorp 2:3 i Gullabo. 

 
-------- 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 94/11 Dnr 11/TN0052 
Ledningsrättsåtgärd 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vattenledningsnätet till fastigheter belägna utefter väg E22 från 
Bryggaregatan till Komstorpsvägen i Bergkvara har vid ett antal 
tillfällen sprungit läck, viket innebär svårigheter med lagningsarbetet i 
kanten på väg E22. 
 
För att ersätta vattenledningsnätet beläget i väg E22 föreslås att 
fastigheterna försörjs med en ny ledning belägen väster om berörda 
fastigheter. 
En lantmäteriförrättning avseende ledningsrättsåtgärd är nödvändig 
för att kunna genomföra ombyggnaden. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att beställa en 

lantmäteriförrättning gällande ledningsrätt på fastigheterna  
 Komstorp 1:1 och Siggatorp 1:30 m.fl. fastigheter. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 95/11 Dnr 11/TN0048 
Övertagande av byggnad, Södra Kärrs badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anhållan har inkommit från Södra Kärrs samfällighetsförening om 
övertagande av byggnad på Södra Kärrs badplats. Byggnaden har tidigare 
använts som omklädningsrum och utrymme för simlärare. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  erbjuda Södra Kärrs samfällighetsförening att överta befintlig byggnad 

på Södra Kärrs badplats. 
 
------ 
Sändlista 
Södra Kärrs samfällighetsförening 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 96/11 Dnr 11/TN0047 
Riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering 
 
Ärendebeskrivning 

 
Förslag på riktlinjer för Torsås kommuns ärendehantering föreligger. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-08-16 att överlämna 
förslaget till nämnderna för synpunkter. 
 
Förslaget beskriver ett ärendes gång från postöppning till arkivering. Syftet 
med dokumentet är att alla ska handlägga och dokumentera ärenden på ett 
enhetligt effektivt och professionellt sätt. Se vidare aktibilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ingen erinran föreligger på förslagna riktlinjer. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 97/11  Dnr 11/TN0005 
Strategi för funktionshinderpolitiken 
  
Ärendebeskrivning 
 
Socialchefskonsult Bengt Einarsson har tagit fram ett förslag till strategi för 
funktionshinderpolitiken i Torsås i form av ett inriktningsdokument som 
underlag för budget och verksamhetsutveckling.  
 
Socialnämndens arbetsutskott beslutade 2011-08-10 att skall sändas ut på 
remiss och lämna in eventuella synpunkter till socialnämnden. Aktibilaga. 
. 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ingen erinran föreligger. 
-------- 
Sändlista 
Socialnämnden 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 98/11  Dnr 11/TN0002 
Kurser och konferenser 
  
Ärendebeskrivning 
 
Pwc erbjuder utbildningarna: 
Effektiva sammanträden och Utveckla beredningsprocessen i nämnder  
och styrelser. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avstå deltagande. 
 
-------- 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 99/11   
Informations- och anmälningsärenden 
  
Bygg- och miljönämndens protokoll 2011-08-23, § 130 beslutar att förlägga 
fastigheter söder om Bergkvara, öster om E22, som ligger utanför 
verksamhetsområdet för vatten och avlopp att snarast inkomma med hur de 
ska lösa sina avloppsanläggningar. 
 
Bygg- och miljönämndens protokoll 2011-08-23, § 131, överlämnar 
information om fastigheter och dess va-anläggningars status, som har 
överklagat, sökt dispens och anstånd till anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp söder Bergkvara. 
 
Ledamot Björn Ekelund, M, påtalar att beläggningarna på Ekesvägen, 
Kärleksvägen och Stationsvägen i Söderåkra är i stort behov av underhåll. 
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TN § 100/11 Dnr 11/TN0053 
Gatubelysning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Carina Gustavsson och Sven Ramström 
boende i Kvilla Kvarnhultet. De har tre barn i skolåldern som stiger på 
skolbussen vid korsningen enskilda vägen 18815.1 till Mellankärr och 
enskilda vägen 19183 till Kvarnhultet och där finns ingen belysning alls trots 
att elstolpe finns i närheten och i nuläget blir det obehagligt och trafikfarligt 
för dem under den mörka tiden. 
De framför därför önskemål om uppförande av trafikbelysning i korsningen 
enskilda vägen till Mellankärr och enskilda vägen till Kvarnhultet. 
 
Ordföranden Pär Larsson, C, och teknisk chef Tommie Sigvardsson har 
varit på plats för besiktning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson  i uppdrag att infordra offert från 

Kreab på 1 st belysningsstolpe i korsningen enskilda vägen till 
Mellankärr och enskilda vägen till Kvarnhultet. 

 
------ 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 101/11 Dnr 11/TN0054 
Försäljning väghyvel 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ledamoten Björn Ekelund, M, väcker frågan om behovet av att behålla 
kommunens väghyvel. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag utannonsera 

kommunens väghyvel till försäljning. 
------ 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 av 13
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2011-09-07 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 102/11 Dnr 11/TN0049 
Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och 
Hembygdsparken 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande att fylla upp svackan mellan sporthallen och 
Hembygdsparken för att förhindra framtida översvämningar som drabbade 
Sahara och hyreshusen vid Allfargatan senaste vintern har inkommit till 
Kommunfullmäktige från Conny Gustavsson, Torsås. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-08-16, § 238 att 
överlämna medborgarförslaget till tekniska nämnden beredning. 
 
Ledamoten Roland Swedestam, S, föreslår att en vall anläggs nordost om 
hembygdsparken för att förhindra översvämning av Sahara i framtiden. 
 
Sammanträdet ajourneras mellan kl 19.00 och 19.30 för att studera 
förhållandena på plats. 
Tekniska nämnden återupptar därefter förhandlingarna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta hembygds-

föreningen och undersöka möjligheten att göra en invallning nordost 
om hembygdsparken mot Sahara. 

------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
 


