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TN § 30/12      Dnr 12/TN0001 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning per den  
29 februari 2012. 
 
Gata/park: Årsprognos, ingen avvikelse mot budget. 
VA: Årsprognos, ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen  
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 31/12   Dnr 11/TN0053 
Belysningskriterier 
 

Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden får löpande frågor från allmänheten om möjligheterna 
att anlägga belysningsanläggningar där kommunen svarar för investerings- 
och driftkostnader. I syfte att säkerställa en rutin som stöder en likställig 
ärendehantering föreslås kriterier för när Tekniska nämnden träder in med 
ansvar för anläggandet och driften av belysningsanläggningar. 
 
Samhällsbyggnadschef Leif Kuusela redogör för upprättat förslag till 
belysningskriterier. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2012-02-16 att återremittera ärendet för 
precisering av punkterna 1-5 i förslaget. 
 
Samhällsbyggnadschef Leif Kuusela redovisar reviderat förslag till 
belysningskriterier 
 
Förslag till belysningskriterier 
 
Tekniska nämnden kan gå in och bekosta 
belysningsanläggningar 
 
1. Längs gator och vägar inom detaljplanelagt område där 
kommunen är huvudman. 

2. Längs gator och vägar inom område som utgör 
sammanhållen bebyggelse enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2009-02-25 § 19. 

3. Längs kommunala gång- och cykelvägar. 
4. Längs gator och vägar som går mellan områden enligt 
punkt 1 och/eller punkt 2 där avståndet är kort. 

5. Längs gator och vägar i anslutning till områden enligt 
punkt 1 och/eller punkt 2 där det bedöms rimligt. I 
rimlighetsbedömningen skall trafiksäkerhetsaspekter 
och trygghetsaspekter invägas.  

 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  anta belysningskriterier enligt förvaltningens förslag. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 32/12 Dnr 08/TN0030 
VA söder Bergkvara 
Riktlinjer för anslutning till Torsås kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning inom VA-projekt söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
I anslutning till att VA-projekt Söder pågår har ett antal fastighetsägare 
inom det kommunala verksamhetsområdet yrkat på att slippa erlägga 
anläggningsavgift med skilda motiv samt har ett antal fastighetsägare 
utanför det kommunala verksamhetsområdet yrkat på att få ansluta sig.  
För att underlätta handläggningen av nämnda yrkanden föreslås att en 
riktlinje upprättas som stöd för enskilda delegationsbeslut. 
 
Samhällsbyggnadschef Leif Kuusela redogör för upprättat förslag till 
riktlinjer för anslutning till Torsås kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggning inom VA-projekt Söder Bergkvara. Se vidare 
aktibilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-02-16 att återremittera ärendet för 
att förtydliga och förenkla utformningen av Riktlinjer för anslutning 
till Torsås kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. 
 
Samhällsbyggnadschef Leif Kuusela presenterar reviderat förslag till 
riktlinjer. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta Riktlinjer för anslutning till Torsås kommuns allmänna vatten- 

och avloppsanläggning inom VA-projekt Söder Bergkvara enligt 
förvaltningens förslag. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 av 19 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-03-13 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 33/12 Dnr 12/TN0021 
VA söder Bergkvara 
Sammanställning över inträffade händelser och problem i 
samband med VA-anslutning i Skäppevik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse daterad 2012-02-16, har inkommit till Kommunstyrelsen från 
Ulrika och Martin le Noble, gällande inträffade händelser och problem för 
deras verksamhet i samband med utbyggnaden av vatten- och 
avloppsledningar i Skäppevik. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-28 att överlämna ärendet till Tekniska 
nämnden. 
 
Nämnden kan konstarera att i det ej finns några konkreta krav i skrivelsen 
från ägarna till Skäppeviks camping 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  till nämndens möte i april bjuda in representant från Svevia för att höra 

deras syn på skrivelsen från ägarna till Skäppeviks camping. 
 
------ 
Sändlista 
Svevia AB 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 34/12 Dnr 12/TN0018 
Begäran om reducering av VA-avgift 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Fredrik Nyström med önskemål om 
reducering av viss del va-avgift.  
I hans fastighet på Södra Brogårdsgatan 34 har en vattenledning frusit 
sönder och ca 220 m3 vatten har läckt ut i krypgrunden Det 
utläckande vattnet har således inte belastat reningsverket. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  reducera förbrukningsavgiften med den del som avser spillvatten,  
 220 m3 á 11.13 kr inkl moms. 
 
------ 
Sändlista 
Fredrik Nyström 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 35/12 Dnr 12/TN0019 
Muddring av småbåts-/gästhamn och hamnavgifter, Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara Båtklubb har vid flera tillfällen i samband med möten med 
representanter för kommunen tagit uppfrågan angående muddring. 
 
Flera båtar har blivit stående på botten vid lågt vattenstånd. Detta gäller 
både gästande båtar och båtar med hemmahamn i småbåtshamnen. 
 
Båtklubben tillsammans med flera olika föreningar arbetar med Vision 
Bergkvara som bland annat går ut på att göra Dalskär mer turistvänligt. Då 
går det inte att erbjuda båtplatser med otillräckligt djup. 
 
Samhällsbyggnadschef Leif Kuusela och teknisk chef Tommie Sigvardsson 
har vid kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2012-01-17 och 
2012-02-07 redogjort för de utredningar samt kostnadsberäkningar som 
gjorts tidigare. Även en genomgång av före detta samhällsbyggnadschef 
Peter Perssons skrivning gällande lodning i småbåtshamnen har gjorts. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-02-28 att uppdra åt tekniska nämnden att 
undersöka förutsättningarna för att muddra inom hamnområdet runt 
gästhamsbryggorna. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att göra en översiktlig 
kalkyl och undersöka de tekniska möjligheterna att åtgärda problemen 
inom hamnområdet vid gästhamnen. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 36/12 Dnr 12/TN0016 
Medborgarförslag – Trafikseparerad cykel- och gångväg till 
och från Dalskärs camping, båthamn och badplats 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande asfaltering av del av gång- och cykelväg till 
och från Dalskärs camping, båthamn och badplats har inkommit till 
kommunfullmäktige från Ulf Bergström och Dorothy Sjöholm. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-14 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige. 

Flera ideella föreningar i Bergkvara har gått samman och utarbetat en vision 
för hur området kring Dalskär kan utvecklas och göras mer attraktivt.  

Visionen ska ses över en längre period och de olika projekten är indelade i 
olika etapper och i etapp 1, prioritet inom de närmaste två åren, ingår 
beläggning av strandpromenaden. 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att  hänvisa till projekt Vision Bergkvara där gång- och cykelvägen 
utmed Dalskärsvägen är med som ett delprojekt och 
medborgarförslaget kommer där att tillmötesgås. 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 37/12 Dnr 12/TN0015 
Medborgarförslag – Upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande upprätta och underhålla en skridskobana 
vid till exempel Sahara har inkommit till kommunfullmäktige från 
Mats Insulander. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-02-14 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden för beredning och därefter 
åter till kommunfullmäktige. 
 
Sahara har tidigare varit en grusplan men är idag en gräsplan och det är ur 
tekniskt perspektiv ej lämpligt att anlägga en skridskobana på en gräsplan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  föreslå kommunfullmäktige avslå förslaget att upprätta och underhålla 
en skridskobana vid Sahara. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 38/12 Dnr 12/TN0013 
Information om Utvecklingsplan 2012 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om den utredning han gjort gällande 
utvecklingen av Samhällsbyggnadsförvaltningen för 2012 utifrån de 
beslutade budgetdokumenten för Bygg-och Miljönämnden samt Tekniska 
nämnden. Utvecklingsplanen redovisar internbudget BMN och TN, 
SWOT-analys, prioriterade utvecklingsområden, organisationsplan, 
rekryteringsstrategi samt bemanningsöversikt. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-02-16 att uppdra åt förvaltningschefen 
att genomföra erforderliga förhandlingar med fackliga organisationer 
gällande den del som rör tekniska nämndens ansvarsområde. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att förhandlingar med fackliga 
organsationer är genomförda. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  godkänna utvecklingsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 39/12 Dnr 12/TN0003 
Extra föreningsstämma, Södra Kärrs Samfällighetsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef lämnar rapport från Södra Kärrs samfällighetsförening extra 
föreningsstämma den 25 februari 2012 i Fridhem. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 40/12 Dnr 12/TN0020 
Rapport från skyddsrond på kommunförrådet 
  
Ärendebeskrivning 
 
En skyddsrond har genomförts på kommunförrådet, 2012-02-23, 
tillsammans med arbetsmiljöingenjör Eva Andolfsson, Sensia. 
 
Resultatet redovisas i en rapport från Sensia, se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge förvaltningen i uppdrag att tillställa hyresvärden, Torsås Fastighets 
AB, rapporten för åtgärder. 

 
------ 
Sändlista 
Torsås Fastighets AB 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 41/12   
Informations- och anmälningsärenden 
 
Kommunstyrelsens protokoll 2012-02-28, § 49. Beslut att avstå att arrendera 
ut mark som är lämpliga för jakt till privatpersoner. 
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TN § 42/12 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 2011-08-16, § 90 att kommunschef Jan Darell 
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 bordlägga ärendet till nämndens möte i april.  

------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 43/12  Dnr 11/TN0035, 11/TN0046 
Medborgarförslag – Flytta busshållplats på Kalmarvägen 
Trafiksäkerhetsärende Kalmarvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ett medborgarförslag till Torsås kommun föreslår att busshållplatsen på 
Kalmarvägen mitt emot Mariahemmet i riktning mot Söderåkra flyttas 
söderut till gräsytan utanför Q8-macken för att trafiken ska flyta bättre 
eftersom bussar som stannar vid den befintliga hållplatsen utgör ett 
trafikhinder. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även ett uppdrag att tillsammans med 
Vägverket utreda om det finns möjligheter att anlägga en fil för 
vänstersvängande trafik från Kalmarvägen in på Lunnagatan. Trafiken där 
är tidvis tät och närheten till busshållplatsen försvårar trafikläget ytterligare. 
Samtidigt försvårar skolskjutstrafiken från Torskolan framkomligheten med 
mindre trafikstockningar som följd. 
 
Vid överläggningar med Trafikverket och KLT gjordes ett besök plats 
tillsammans med Ingemar Skotheim, TFAB. 
 
Hela problematiken i området med trafikstockningar skulle minska avsevärt 
om skolskjutstrafiken hade större utrymme inne på skolområdet. 
 
TFAB ska i samband med renoveringen av Torskolan göra en översyn av 
parkerinsytorna och därmed flödet av skolskjutstrafiken till och från 
skolområdet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  i avvaktan på resultatet av TFAB:s översyn av parkeringsytorna 
hänskjuta frågan om flyttning av busshållplatser och eventuellt 
anläggande av fil för vänstersvängande trafik in på Lunnagatan, på 
framtiden. 

 
att i uppmana TFAB att i avvaktan på utredningen göra en översyn av ut- 

och infarten till parkeringen vid Torskolan. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Torsås Fastighets AB 
Kommunalteknik 
Akten 
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TN § 44/12  Dnr 10/TN0014 
Medborgarförslag – Minska vägbredden vid uppfarten till 
Allfargatan (vid biblioteket) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag om att minska vägbredden vid uppfarten till Allfargatan 
(vid biblioteket) har inkommit till Kommunfullmäktige från Bo 
Wernersson. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för beredning. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har i uppdrag att utreda olika alternativ 
som förbättrar trafiksituationen i korsningen Applerumsgatan/Allfargatan. 
Tekniska chefen har varit i kontakt med ett antal fastighetsägare utmed 
Applerumsgatan där olika önskemål har framkommit gällande 
trafiksituationen på Applerumsgatan. 
 
Skyltningen på Applerumsgatan har tidigare varit Förbud mot trafik med 
motordrivet fordon för trafik upp mot Allfargatan. 
Polismyndigheten, genom polisinspektör Kjell Hultman framförde i en 
skrivelse 2011-11-22, förslag till ändrad skyltning på Applerumsgatan. Han 
ansåg att skyltning Förbud mot infart med fordon skulle vara mer 
effektiv. Tekniska nämnden beslutade om ändrad föreskrift 2011-12-06, 
enligt Polismyndighetens förslag.  
Trafiksituationen har dock ej blivit bättre med förändringen. 
 
Tekniska chefens förslag är att stänga av Applerumsgatan för 
genomfartstrafik för motorfordon ca 100 meter norr om Allfargatan med 
fysiska hinder och endast tillåta genomfart för cykeltrafik och tillåta in- och 
utfart från Applerumsgatan till Allfargatan. 
Genom avstängingen blir trafiken i korsningen Applerumsgatan 
/Allfargatan begränsad. 
 
Trafikverket har inget emot förslaget under förutsättning att genomfart är 
förbjuden d v s att det görs någon form av avstängning längre in på vägen 
så det bara skulle vara trafik till/från biblioteket och boende som trafikerar 
korsningen. 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN §44/12, Medborgarförslag – Minska 
vägbredden vid uppfarten till Allfargatan (vid biblioteket) 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att sammankalla 
berörda fastighetsägare till ett möte tillsammans med presidiet i 
nämnden. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunalteknik 
Akten 
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Avtackning 
 
Samhällsbyggnadschef Leif Kuusela avslutar sin tjänstgöring i Torsås 
kommun den 31 mars 2012 och Tekniska nämnden tackar för gott 
samarbete och väl genomfört arbete. 
 
 
 
 


