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Plats och tid Torsdag 2012-09-11, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Magnus Nilsén, M, ordförande 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Roland Swedestam, S  
 Lars Petersson, S 
 Björn Ekelund, M 
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Nina Johansson, VA-ingenjör, §§ 90-92 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare, §§ 90-99, 101-107 
  
  
  
Utses att justera Åsa Haglund-Rosenborg 
  

Justeringens  2012-09-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  90 - 107 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Magnus Nilsén       
 Justerande  
  Åsa Haglund-Rosenborg 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2012-09-11   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-09-24 Datum för anslags 
nedtagande 

   2012-10-15 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
   
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 22 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-09-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 90 - 107 
 

§ 90 Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och 
hembygdsparken 

§ 91 Rutiner VA söder Bergkvara 
§ 92 Ansökan om befrielse av anslutningsavgiften för VA-byggnationen 
§ 93 Övertagande av VA-anläggningar, fritidsområden 
§ 94 Budgetuppföljning 
§ 95 Återställning ÅVC, Torsås 4:111, kommunförrådet 
§ 96 Parkering Allfargatan  
§ 97 Parkeringsproblem, kostnadsförslag från Q-park 
§ 98 Ang förbättringar av skyltning, markering och nya 

parkeringsmöjligheter i Torsås 
§ 99 Badmiljön i Fulvik 
§ 100 Badplats Södra Kärr 
§ 101 Handikappolitisk plan 
§ 102 Medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnel under E22 
§ 103 Medborgarförslag – Ragnabovägen 
§ 104 Medborgarförslag – Flytta torghandeln 
§ 105 Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare 
§ 106 Kurser och konferenser 
§ 107 Vallermansgöl 
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TN § 90/12 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 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden yttrande. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att en vall anläggs nordost om 
hembygdsparken för att förhindra översvämning av Sahara i framtiden. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2011-09-07 att ge teknisk chef Tommie 
Sigvardsson i uppdrag att kontakta hembygds-föreningen och undersöka 
möjligheten att göra en invallning nordost om hembygdsparken mot 
Sahara. 
 
Konsultföretaget WSP har utrett möjligheten att göra en invallning mellan 
sporthallen och Hembygdsparken för att förhindra framtida 
översvämningar, enlighet med medborgarförslaget. 
VA-ingenjör Nina Johansson har upprättat ett förslag till yttrande där det 
redogörs för utredningen. Se vidare aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 91/12 Dnr 12/TN0061 
Rutiner VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen har tagit fram förslag på rutiner för utskick av 
informationsmaterial m.m. angående anslutning i samband med att 
projektet VA söder närmar sig slutbesiktning.  
  
Förslag till beslut 
 
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att utforma informationsmaterial och 
sända ut till blivande abonnenter i projektet VA söder Bergkvara. Aktbilaga. 
 
Roland Swedestam , S, föreslår att tidpunkten för anvisande av 
förbindelsepunkt och utskick av faktura på anslutningsavgifteten flyttas 
fram till den 15 januari 2013 samt att fakturan förfaller till betalning  
2013-02-28.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att utforma informationsmaterial och sända 

ut till blivande abonnenter i projektet VA söder Bergkvara. 
 
att förbindelsepunkt anvisas och faktura skickas den 15 januari 2013 med 

förfallodatum 2013-02-28. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 92/12      Dnr 08/TN0030 
Ansökan om befrielse av anslutningsavgiften för VA-
byggnation 
 
Ärendebeskrivning 
 
Bergkvara AIF ansöker om befrielse från den avgift som eventuellt kommer 
att belasta föreningen med anledning av den Va-byggnation som kommer 
att verkställas söder om Bergkvara. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-11-08 att bygg- och 
miljönämnden och tekniska nämnden ska göra en översyn över de 
föreningar som kommer att beröras av nya VA-anslutningar och egen 
enskilda anläggningar samt att redovisa till kommunstyrelsen hur likande 
ärenden behandlats tidigare. 
 
VA-ingenjör Nina Johansson har upprättat ett förslag till yttrande till 
kommunstyrelsen. Aktbilaga.   
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta yttrande som sitt eget och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 93/12      Dnr 09/TN0030 
Övertagande av VA-anläggningar, fritidsområden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Ragnabo Miljö och Samfällighetsförening och andra motsvarande 
samfälligheter utefter kusten som har anslutit sig till det kommunala VA-
nätet hade vid anslutningstillfället en subventionerad anslutningsavgift mot 
gällande VA-taxa. Områdena ligger utanför verksamhetsområdet för VA. 
VA-nätet med pumpstationer byggdes ut av föreningarna själva. Även 
brukningstaxan var subventionerad till de aktuella fritidsområdena. 
Brukningstaxan har sedan ändrats och är densamma utanför 
verksamhetsområdet som innanför.   
Önskemål finns nu från representanter för de olika föreningarna att 
områdena införlivas i verksamhetsområdet. 
 
Teknisk chef informerade tekniska nämnden 2008-05-20 om de 
sammanträffande som varit med Kroka-Påbonäs samfällighetsförening,  
Norragårdens samfällighet samt Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening  
angående övertagande av VA-anläggningar. 
 
Rita Lord, jurist vid Svenskt Vatten, informerade den 18/11 2008 
Kommunstyrelsen, Miljönämnden, Tekniska nämnden och tjänstemän från 
de förvaltningarna om den nya vattentjänstlagen och vilka regler som gäller 
vid utvidgande av verksamhetsområdet för VA. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2008-12-17 att föreslå Kommunstyrelsen 
besluta att inte kostnadsfritt ta in fritidsområdena norr om Bergkvara i 
verksamhetsområdet för VA på grund av att det kan innebära stora 
kostnader för kommunen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-02-10 att återremittera 
ärendet till tekniska nämnden för komplettering av berörda anläggningars 
status samt mer information om servisavgiften. 
 

  Tekniska nämnden beslutade 2009-04-21 att inleda förhandlingarna med 
Kroka-Påbonäs samfällighetsförening, Norragårdens samfällighet och 
Ragnabo Miljö- och samfällighetsförening för anslutning till det kommunala 
VA-nätet.  

  Till förhandlingsdelegation utsågs Kommunstyrelsens ordf. Roland 
Swedestam, Tekniska nämndens ordf. Ingemar Skotheim, 
samhällsbyggnadschef Peter Persson samt teknisk chef Tommie 
Sigvardsson 
 
Fortsättning 
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Fortsättning TN § 93/12, Övertagande av VA-anläggningar, 
fritidsområden 
 
Arbete pågår med att färdigställa en VA-plan och syftet med den är bl.a att 
identifiera områden som bör införlivas i kommunens verksamhetsområde 
för vatten och avlopp. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avvakta med beslut i ärendet till VA-planen är färdigställd.   
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 94/12 Dnr 12/TN0001 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg och teknisk chef Tommie 
Sigvardsson redovisar delårsbokslut jan-juni 2012 för tekniska nämndens 
verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Gata/park: Årsprognos, -100,0 tkr.  
Ökade kostnader för gatubelysning. 
VA: Årsprognos, -300,0 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 § 95/12 Dnr 12/TN0050 
Återställning ÅVC, Torsås 4:111, kommunförrådet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås Fastighets AB har konstaterat att Kalmarsundsregionens 
renhållare (KSRR) har upphört med sin verksamhet på fastigheten 
Torsås 4:111, Kommunförrådet, Sågverksgatan 11, Torsås. 
 
TFAB utförde 2012-08-09 en besiktning av lokaler och ytor där 
verksamhet bedrivits på. Fel och brister redovisas i separat protokoll 
med tillhörande bilder. Aktbilaga. 
 
TFAB ser att samhällsbyggnadsförvaltningen snarast och senast 
2012-11-30 åtgärdar brister. 
Efter att åtgärder är utförda skall förvaltningen kontakta Torsås 
Fastighets AB för en syn av utförda arbeten. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd med KSRR 
utreda vem som har ansvar för de påpekanden som finns i 
besiktningsskrivelsen från Torsås Fastighets AB.  

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 96/12 Dnr 09/TN0046 
Parkering Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad angående 
parkeringsproblematiken på Allfargatan. 
 
Samhällsbyggnadschefen och tekniska chefen har vid ett möte med 
Trafikverket diskuterat parkeringsproblematiken och konstaterat att 
skyltningen har en del brister. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att tillskriva Trafikverket 

och se över skyltningen på Allfargatan så den blir ändamålsenlig samt  
 
att  med hjälp av fysiska hinder förbättra stadsmiljön. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 97/12 Dnr 12/TN0046 
Parkeringsproblem, kostnadsförslag från Q-park 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit från Ulf-Peter Rosenblad, daterad 2009-08-27, där 
han anser att Tekniska nämnden/Trafiknämnden bör lösa 
parkeringsproblemen på Allfargatan. Det förekommer ”vild” parkering i 
bussfickor, framför utfarter, på gång- och cykelbanor över 
handikapparkeringar varje dag på Allfargatan. Aktbilaga. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2009-09-08 Tommy Nyberg i uppdrag 
att kontakta Car Park AB för kostnadsförslag för att lösa 
parkeringsproblemen i kommunen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2009-10-20 att med hänvisning till 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2009-09-08 avvakta med vidare 
åtgärder. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2009-01-27 att översända 
ärendet till tekniska nämnden för åtgärd. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  föreslå Kommunstyrelsen att ej anlita Q-Park för parkerings-

övervakning eftersom det inte är samhällsekonomiskt lönsamt i en 
kommun av Torsås storlek samt 

 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska 

hinder förbättra stadsmiljön och se över skyltningen på Allfargatan så 
den blir mer ändamålsenlig. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 98/12 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. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerade om mötet med fastighetsägare längs 
Applerumsgatan och Bankgatan som en del i det fortsatta arbetet med att 
utforma en trafiksäkrare miljö på Applerumsgatan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att med hjälp av fysiska 
hinder förbättra stadsmiljön, 

 
att  sända skrivelsen från Torsås Handelsplats/Möre resurscentrum vidare 

till berörda fastighetsägare, där innehållet ej berör Torsås kommun, 
 
att notera informationen angående arbetet med förbättringar av 

trafikmiljön på Applerumsgatan samt 
 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att svara på skrivelsen 

från Torsås Handelsplats/Möre resurscentrum. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 99/12 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 beslutade 2012-08-14 att ge 
samhällsbyggnadschefen Chatarina Holmberg i uppdrag att ta upp 
frågan som ett ärende vid Kalmarsundskommissionens möte den  
5 september 2012. 
 
Kalmarsundskommissonen ansåg inte ärendet tillhörde dem utan det 
var en kommunal angelägenhet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att tillskriva Kalmar kommun i 

ärendet. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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Roger Isberg, S, närvarar ej i ärendet p.g.a. jäv. 
 
TN § 100/12 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.  
 
Tekniska nämnden beslutade 2012-08-14 att en ny 
lantmäteriförrättning ska beställas där kommunen träder ur 
vägsamfälligheten samt att befintliga byggnader rivs. Det beslutades 
även att teknisk chef skulle kontakta markägaren angående 
betongbryggans bevarande. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson har kontaktat markägaren för att 
efterhöra om han vill överta betongbrygga vid badplatsen. 
Markägaren har ett möte inplanerat med samfällighetsföreningen om två 
veckor och vill avvakta med beslut till efter det mötet. 
 
 
 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning § 100/12, Badplats i Södra Kärr 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att meddela Södra Kärrs samfällighet och Maritha Ohlsson, Södra Kärr 

att låset ska tas bort från badhuset senast den 15 oktober 2012 och 
vara utrymd en vecka senare. 

 
att  överlåta betongbryggan till markägaren om han efter sitt möte med 

samfälligheten är villig att ta emot den samt  
 
------ 
Sändlista 
Södra Kärrs samfällighetsförening 
Maritha Ohlsson, Södra Kärr 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 101/12 Dnr 12/TN0044 
Handikappolitisk plan 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-06-12 att översända 
ett förslag till handikappolitiskt program för Torsås kommun till 
tekniska nämnden för yttrande. 
 
Planarkitekt Fredrika Ternelius har upprättat förslag till yttrande.  
Aktbilaga 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  beslutar att anta föreslaget yttrande som sitt eget och översända 

det till kommunstyrelsen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 102/12 Dnr 12/TN0057 
Medborgarförslag – Bygg en gång/cykeltunnen under E22 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag har inkommit till Kommunfullmäktige från Maria 
Kriivel, Bergkvara gällande att bygga en gång/cykeltunnel under E22 
i Bergkvara Bergkvara. Detta för att bland annat få en säkrare skolväg 
för de barn som bor väster om E22. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-13 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för 
beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. 
------ 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 103/12 Dnr 12/TN0056 
Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från Benny 
Robertsson, Torsås gällande bräddning av Ragnabovägen eftersom 
trafiken ökat markant där samt inte minst att fler permanentboende i 
stugområdena har ökat. Man kan göra en gång- och cykelväg. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-13 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för 
beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. 
------ 
 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2012-09-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 104/12 Dnr 12/TN0058 
Medborgarförslag – Flytta torghandeln 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige från Jan-
Erik Persson, Torsås. Jan-Erik Persson föreslår att torghandeln 
flyttas till grusplanen vid Norra Tångvägen framför hyreshusen på 
Badhusgatan. Detta för att inte förstöra det fina grönområdet vid 
parkeringen bakom Ica samt att flera parkeringsplatser blir lediga. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-08-13 att överlämna 
medborgarförslaget till tekniska nämnden/trafiknämnden för 
beredning. 
 
Synpunkter har inkommit på medborgarförslaget från Ove Lindh. 
Han pekar på flera nackdelar med att flytta torghandeln.  
Platsen är inte asfalterad och många redskap och försäljningsställ har 
små hjul som inte går att flytta på en grusplan. Elanslutning saknas. 
Slaskigt vid regn och snö, med mera. 
 
Förslag till beslut 
 

Roland Swedestam, S, föreslår att tekniska nämnden beslutar att 
torghandeln även fortsättningsvis ska bedrivas på nuvarande plats 
och därmed avstyrka medborgarförslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  torghandeln även fortsättningsvis ska bedrivas på nuvarande 
plats och därmed avstyrka medborgarförslaget. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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Tekniska nämnden 2012-09-11 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 105/12 Dnr 12/TN0058 
Motion – Utträde ur Kalmarsundsregionens Renhållare 
(KSRR) 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsåspartiet hemställer i en motion till kommunfullmäktige att kommunen 
snarast påbörjar arbetet för snabbast möjliga utträde ur Kalmarsunds-
regionens Renhållare (KSRR). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Tekniska nämnden beslutar 2010-05-18 att begära in ett förtydligande på 
uppdraget från Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2010-08-10 att återremittera 
motionen för att utreda om andra alternativ finns för att kunna utträda ur 
Kalmarsundsregionens Renhållare (KSRR). 

Den 29 augusti 2012 lämnade Avfallsutredningen sitt betänkande ”Mot det 
hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering” (SOU 2012:56). I 
det betänkandet finns förslaget att ansvaret för den fysiska insamlingen av 
förpackning och tidningsavfall från hushållen ska övergå från 
producenterna till kommunerna. Kommunerna föreslås få ansvaret att 
transportera fraktioner till den avlämningsplats som utpekats av en godkänd 
systemadministratör 

Förvaltningens förslag till beslut.  

I avvaktan på hur betänkandet tas emot och ev förslag föreläggs riksdagen 
så föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen att Tekniska nämnden beslutar 
att hänskjuta frågan tills riksdagen tagit ställning i frågan. 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  det är ej samhällsekonomiskt försvarbart att bygga upp en 

organisation i en kommun av Torsås storlek igen och i avsaknad 
av egen deponi förlita sig på att andra kommuner tar emot 
avfallet. 

 
att därmed avstyrka motionen. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 106/12 Dnr 12/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kompetensutvecklingsdag gällande kilmatförändringar och VA-plan 
den 25 oktober 2012.  
Deltagare ledamöter i Kommunstyrelsen, Bygg- och miljönämnden 
och Tekniska nämnden samt tjänstemän från 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
 
TN § 107/12 Dnr 12/TN0062 
Vallermansgöl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Roland Swedestam, S, initierar frågan angående underhåll av fördämningen 
vid Vallermansgöl utlopp.  
Fördämningen läcker och är i behov av underhåll vilket har aktualiserats i 
och med det rådande låga vattenståndet i gölen. Arbetet kräver dock 
tillstånd för vattenverksamhet från Länsstyrelsen.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie som 
skall mynna ut i en ansökan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 


