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Plats och tid Torsdag 2012-08-14, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Roland Swedestam, S  
 Lars Petersson, S 
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare, §§ 77-84, 86-90 
  
  
  
  
Utses att justera Björn Ekelund 
  

Justeringens  2012-08-23 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  77 - 89 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson       
 Justerande  
  Björn Ekelund 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2012-08-14   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-08-23 Datum för anslags 
nedtagande 

   2012-09-14 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 77 - 89 
 

§ 77 Delårsbokslut 2012 
§ 78 Upphandling el-energi 2013 
§ 79 Gatu- och vägbelysningsanläggningar 
§ 80 Parkering på Allfargatan 
§ 81 Ang förbättringar av skyltning, markering och nya 

parkeringsmöjligheter i Torsås 
§ 82  Ansökan om statlig medfinansiering till regionala     
   kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande åtgärder på det    
   kommunala väg- och gatunätet åren 2013-2015 i Kalmar län 
§ 83  Bro, promenadstig från Ilingetorp mot Björsebo  
§ 84  Badmiljön i Fulvik 
§ 85  Badplats i Södra Kärr 
§ 86  Förfrågan om serviceavtal från Norragårdens samfällighetsförening 
§ 87  Anslutning kommunalt VA, Grisbäck 2:2 
§ 88  Kurser och konferenser 
§ 89  Hundlatriner 
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TN § 77/12      Dnr 12/TN0001 
Delårsbokslut 2012 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg och teknisk chef Tommie 
Sigvardsson redovisar delårsbokslut jan-juni 2012 för tekniska nämndens 
verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Gata/park: Årsprognos, -150,0 tkr.  
Minskat lönebidrag samt ökade kostnader för gatubelysning. 
VA: Årsprognos, -500,0 tkr. 
Lägre intäkter av brukningsavgifter än beräknat samt extra pumpbyte i 
pumpstationer ger högre kostnader än beräknat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen  
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 78/12 Dnr 12/TN0042 
Upphandling El-energi 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun är med SKL Kommentus Inköpscentrals elupphandling 
2010-01 som löper ut den 31/12 2012. De erbjuder nu möjlighet att avropa 
på deras ramavtalsupphandling ”El-energi 2013”. 
 
Det nuvarande avtalet beträffande elenergi som gäller till och med 2012-12-
31 har varit 3-årigt med fast pris och med tillvalet bra miljöval. 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg redogör för de olika alternativ 
som finns gällande avtalslängd och inköpsmodeller. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att teckna avtal beträffande 
elenergi för 2-år med fast pris och bra miljöval. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 79/12 Dnr 12/TN00 
Gatu- och vägbelysningsanläggningar 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommun har i avtal som började gälla 2011-01-01 övertagit gatu- 
och vägbelysningsanläggningar i Torsås kommun från E.on. 
Som bilagor till avtalet har överlämnats fyra stycken pärmar med ritningar 
och dokument.  
I arbetet med att utarbeta ett underlag för upphandling av service och 
underhålla av gatu- och vägbelysningsanläggningar har det konstaterats 
brister och oklarheter i pärmarna. Trots påpekanden har uppdatering av 
pärmarna ej skett. 
Kommunen kommer under hösten att gå ut med ett förfrågningsunderlag 
och som entreprenadhandling överlämna de fyra pärmarna till utsedd 
entreprenör. 
En skrivelse till E.ON har nu upprättats där kommunen påtalar att de 
kostnader som framkommer på grund av fel/brister i pärmarna kommer att 
faktureras vidare till E.ON 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ställa sig bakom skrivelsen till E.ON och uppdra åt samhälls-
byggnadschef Chatarina Holmberg att underteckna skrivelsen. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 80/12 Dnr 09/TN0046 
Parkering Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad angående 
parkeringsproblematiken på Allfargatan. 
 
Samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen har ett möte inplanerat med 
Trafikverket där parkeringsproblematiken kommer att tas upp. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen  
 
att ärendet återkommer i nämndens möte i september. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 16 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-08-14 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 

 
 
TN § 81/12 Dnr 12/TN0046 
Ang förbättringar av skyltning, markering och nya 
parkeringsmöjligheter i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen bjöd i maj in till företagsbesök inom handeln och tio 
handlare, kommunchef och tre ledamöter samt representant för Möre 
Resurscentrum träffades för att förmedla kunskap och information. 
Det beslutades vid det mötet att Torsås Handelsplats skulle lämna in en 
skriftlig begäran till tekniska om de behov handel har på parkeringar o d. 
 
Torsås Handelsplats/Möre resurscentrum har inkommit med skrivelse 
angående förbättringar av skyltning, markering och nya 
parkeringsmöjligheter i Torsås. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen  
 
att ärendet återkommer i nämndens möte i september. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 82/12 Dnr 12/TN0051 
Ansökan om statlig medfinansiering till regionala 
kollektivtrafikåtgärder samt till trafiksäkerhetshöjande och 
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och 
gatunätet åren 2013-2015 i Kalmar län 
 
Ärendebeskrivning 
 
Möjlighet finns att ansöka om medfinansiering till kollektivtrafikåtgärder 
samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det 
kommunala vägnätet för åren 2013-2015. Ansökningar för år 2013 skall 
skickas in senast den 30 september 2012. 
 
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 samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta en ansökan om 
statsbidrag inkl kostnadsberäkning för GC-väg med sträckningen 
Idrottsvägen – Kyrkvägen i Söderåkra.  

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 83/12 Dnr 12/TN0052 
Bro, promenadstig från Ilingetorp mot Björsebo  
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Eva Lindbom angående en bro som 
finns på promenadstigen från Ilingetorp mot Björsebo. Den är i 
väldigt dåligt skick och hon undrar om den ska rustas upp.  
 
Där bron är belägen är det privata markägare på båda sidor sidor om 
ån. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillskriva 
markägarna och uppmärksamma dem på att bron är i bristfälligt 
skick. 

 
------ 
Sändlista 
Markägarna 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 84/12 Dnr 12/TN0053 
Badmiljön i Fulvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelser har inkommit från Arne Möller och Christin Fransén 
angående badmiljön i Fulvik. Båda anser att stranden missköts och 
det ligger mycket tång och alger i vattnet där barnen leker. 
 
Båda skrivelserna pekar också på att området norr om badplatsen 
mellan Södra Sandholmen och fastlandet behöver rensas upp så det 
blir ett flöde däremellan som troligtvis kommer att hålla ansamlingen 
av tång och slam nere.  
 
Tommie Sigvardsson redogör för de insatser som görs varje år vid 
badplatsen.  
Varje vår innan badsäsongen börjar görs en stor upprensning av tång 
bland annat och därefter vid behov under säsongen görs upprepade 
upptagning av ilandfluten tång. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadschefen Chatarina Holmberg i uppdrag att ta 
upp frågan som ett ärende vid Kalmarsundskommissionens 
möte den 5 september 2012 samt 

 
att återrapportera i ärendet vid nämndens möte i september. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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Roger Isberg, S, närvarar ej i detta ärende på grund av jäv. 
 
TN § 85/12 Dnr 12/TN0039 
Badplats i Södra Kärr 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt tidigare beslut i Tekniska nämnden är badplatsen vid Södra 
Kärr ej längre en offentlig badplats.  Kommunen äger sedan flera år 
tillbaka en byggnad som står på ofri grund vid badplatsen och som 
har använts till omklädningsrum bl.a. Där finns även en 
toalettbyggnad med torrklosett som kommunen äger. 
Troligtvis kommer KSRR att upphöra med latrinhämtning från och 
med 2013. 
 
I ett anläggningsbeslut från Lantmäteriet gällande en vägsamfällighet i 
Södra Kärr har kommunen del i sektion 1 med andelstalet 10.  
Sektion 1 omfattar enskilda utfartsvägen från fritidsområdet invid 
Nötholmen med början vid västra gränsen för fastigheten Södra Kärr 
1:39 fram till gamla allmänna vägen i Södra Kärr, 900 meter, med 
andelstalet 10. 
 
Eftersom badplatsen Södra Kärr ej längre är offentlig bör en ny 
lantmäteriförrätning beställas där kommunen träder ur 
vägsamfälligheten. 
Följden av detta blir att när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft 
ska kommunens befintliga anläggningar avyttras från badplatsen.  
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslå att förvaltningen ges i uppdrag att 
beställa en ny lantmäteriförrättning där kommunen träder ur 
vägsamfälligheten samt  att befintliga byggnader avyttras. 
 
Roland Swedestam , S, föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att 
beställa en ny lantmäteriförrättning där kommunen träder ur 
vägsamfälligheten samt  att befintliga byggnader rivs. 
 
 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning § 85/12, Badplats i Södra Kärr 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att beställa en ny 
lantmäteriförrättning där kommunen träder ur vägsamfälligheten, 

 
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att riva befintliga 

anläggningar samt 
 
att ge teknisk chef Tommie Sigvardsson i uppdrag att kontakta 

markägaren angående betongbryggans bevarande. 
 
------ 
Sändlista 
Södra Kärrs samfällighetsförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 86/12 Dnr 12/TN0048 
Förfrågan om serviceavtal från Norragårdens 
samfällighetsförening 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Norragårdens samfällighetsförening med 
förfrågan om möjligheten att teckna avtal med tekniska kontoret om 
åtgärd vid avloppsstopp. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  avvakta med att ta ställning till avtalstecknande till VA-planen är 
klar. 

 

------ 

Sändlista 
Norragårdens samfällighetsförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 87/12 Dnr 12/TN0054 
Anslutning kommunalt VA, Grisbäck 2:2 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ursula Wennström, ägare till byggnad på fastigheten Grisbäck 2:2 har 
tidigare genom advokatfirman Hedener & Penser ansökt om anstånd 
med anslutning till kommunalt vatten och avlopp till den tidpunkt då 
en framtida modernisering av huset med el, vatten och avlopp kan bli 
aktuell. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i beslut 2012-07-10 meddelat att 
befrielse till ej kan medges. Enligt de riktlinjer för anslutning till 
Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning inom VA-
projektet Söder som Tekniska nämnden antog 2012-03-13. 
 
Ursula Wennström har nu genom ombud inkommit anhållan om 
anstånd med anslutning med beaktande av husets låga standard och  
ringa utnyttjande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  meddela sökanden att ärendet kommer att behandlas enligt 
punkt 4 i antagna riktlinjer och återkommer med beslut i 
decembermötet. 

 
------ 
Sändlista 
Advokatfirman Hedener & Penser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 88/12 Dnr 12/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan från KSRR till idéseminarium om ny avfallsplan för 
Kalmar, Nybro, Torsås och Mörbylånga från 2013, Möre Hotell, 
torsdagen den 4 oktober 2012. 
 
Vision Bergkvara inbjuder till möte i Bergkvara den 20 augusti 2012 
kl. 13.00 – 16-00. 
 
NTF erbjuder politiker och tjänstemän en övergripande utbildning i 
hastighet och krockvåld samt det nya hastighetssystemet både 
avseende landsväg och tätort. 
 
Regionförbundet i Kalmar län inbjuder till utbildning i kommunal 
protokollskrivning i praktiken den 9 oktober 2012. 
 
En utbildningsdag för Tekniska nämnden och Bygg- och 
miljönämndens ledamöter är planerad till den 25 oktober 2012. 
Kilmatfrågor och VA-planen ska diskuteras.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  Chatarina Holmberg och Tommie Sigvardsson deltager på 
idéseminarium.  

 
att Åsa Haglund-Rosenborg, Lars Petersson, Roger Isberg och 

Chatarina Holmberg deltager i Vision Bergkvaras möte. 
 
att Chatarina Holmberg och Anne-Charlott Harrysson deltager i 

Regionförbundets utbildningsdag den 9 oktober 2012. 
 
att bjuda in Henrik Fallegård, NTF till ett kommande nämndsmöte. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 89/12 Dnr 12/TN00 
Hundlatriner 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sune Andersson, Torsås har inkommit med önskemål om att fler 
hundlatriner placeras ut i samhället. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge förvaltningen i uppdrag att se över tätheten och placeringen 
av befintliga hundlatriner i samhällena och se om det behövs 
kompletteringar. 

 
att återrapportera till nämnden i ärendet. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 


