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Plats och tid Torsdag 2012-10-16, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Pär Larsson ,C, ordförande 
 Åsa Haglund Rosenborg, C          
 Magnus Nilsén, M,  
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
         
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Nina Johansson, VA-ingenjör, §§ 110-114 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare,  
 Jan-Olof Olsson, C, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  2012-10-19 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  108 - 114 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson       
 Justerande  
  Roland Swedestam 

  ANSLAG/BEVIS 
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Sammanträdesdatum 2012-10-16   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-10-19 Datum för anslags 
nedtagande 
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Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 108 - 114 
 

§ 108 Budgetuppföljning  
§ 109 Skrivelse VA-anslutning va söder Bergkvara 
§ 110 Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt  
 vatten och avlopp 
§ 111  VA-planering Torsås kommun 
§ 112 Uppgradering EDP Future 
§ 113 Kurser och konferenser 
§ 114 Informations- och anmälningsärenden 
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TN § 108/12 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: Budget kommer att hållas. 
VA: Årsprognos, -400,0 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 § 109/12      Dnr 12/TN0061 
Skrivelse VA-anslutning VA söder Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 
Skrivelse har inkommit till kommunfullmäktigeledamöter från Peter Rigling, 
Stockholm och Marie Krantz, Bergkvara angående den pågående VA-
anslutningen söder Bergkvara. Paret ställer en rad frågor som de vill att 
ledamöterna begrundar och besvarar. Aktbilaga. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
 
Rigling och Krantz har ställt åtta frågor till Kommunsstyrelsen och de vill 
inhämta Tekniska nämndens svar på frågorna. Tekniska nämnden kan svara 
på de två första frågorna. 
 
1. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska finansieras av  

anläggningsavgiften (=anslutningsavgiften). Anläggningsavgiftens 

storlek bestäms så att den motsvarar fastighetens andel av VA-

anläggningen (Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, § 32). 

2. För den som inte beviljas banklån finns möjlighet till avbetalning 

av anläggningsavgiften, under max 10 år (Lag (2006:412) om allmänna 

vattentjänster, § 36). Räntan är referensränta + 2 %. 

I övrigt är det frågor som Tekniska nämnden inte kan ta ansvar för. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till beslut och översända det till 

kommunstyrelsen. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 110/12      Dnr 12/TN0066 
Definition av lägenhet vid anslutning till kommunalt vatten 
och avlopp 
 
Ärendebeskrivning 
 
I ”Anläggningstaxa – för Torsås kommuns allmänna vatten och 
avloppsanläggningar” hänvisas i punkt 4.3, lägenheter, till en föråldrad 
lagstiftning vid definitionen av bostadslägenhet. 
 
”Bostadslägenhet skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1,5 rum och 
kokvrå enligt definitioner i svensk Byggnorm kap 71 och 
Nybyggnadsregler BSF 1988:18 kap 2.” 
 
Det finns olika alternativ till definition som diskuterades under mötet som 
kan ersätta nuvarande definition. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till beslut till 

nämndens möte i november. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 111/12      Dnr 11/TN0043 
VA-planering Torsås kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Presentation av steg 1: VA-översikten 
 
Syftet med VA-översikten är att presentera fakta, som underlag till det 
fortsatta arbetet med VA-planen, och vänder sig främst till politiker och 
tjänstemän. 
 
Innehåll: 

− Omvärldsfaktorer och befintliga planer – exempelvis lagstiftning, 
miljömål, vattendirektivet, kommunala beslut och riktlinjer 

− VA-försörjningen i Torsås kommun – beskrivning av nuvarande VA-
försörjning, både enskild och kommunal 

− Våra vatten – grundvatten, ytvatten och kustvatten 

− Klimatförändring – klimatförändringens påverkan på VA-försörjningen 

− Framtida utveckling – viktiga frågor inför framtiden 

− Behov – identifierade behov inom respektive område 

  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  notera informationen.  
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 112/12  Dnr 12/TN0067 
Uppgradering EDP Future 
 
Ärendebeskrivning 
 
Vårt nuvarande system för fakturahantering har nått end of support och 
behöver uppgraderas innan december 2013. I den offert som vi har fått från 
vår systemleverantör så beräknas detta till en kostnad på 240 000 kr samt en 
årlig supportavgift på 5000 kr. 
 
EDP Future är uppbyggt av moduler för att det ska vara möjligt att enkelt 
anpassa systemet till det aktuella behovet. Grundmodulen finns alltid med 
och hanterar alla grundfunktioner i systemet. Grundmodulen måste alltid 
kompletteras med en eller flera tilläggsmoduler för de verksamheter man 
ska hantera. Tilläggsmoduler finns för Allmändebitering, VA, Renhållning, 
Fjärrvärme, Hyra och Web.  
 
I samband med att abonnenter inom verksamhetsområdet söder om 
Bergkvara ska kopplas på så har frågan blivit aktuell om en 
systemuppgradering.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 

uppgradera systemet och att få robusthet i fakturahanteringen och 
återrapportera till nämnden med förslag till beslut. 

 
 ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 113/12 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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TN § 114/12  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Svar på begäran om underlagsmaterial samt riskklassning enligt MIFO fas. 
 
Handikappolitisk plan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att upphäva arbetsutskottets beslut 
2012-06-12, § 208 gällande handikappolitisk plan samt att hänskjuta till 
partigrupperna att avgöra vilket dokument som ska ligga till grund för 
Torsås kommuns handikappolitiska program, Strategi för 
funktionshinderpolitik i Torsås kommun eller Funktionshinderpolitiskt 
program för Torsås/Nybro kommun. 
 
Allmänna bestämmelser för brukande av Torsås kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning. (ABVA) 
Kommunfullmäktiges beslut 2012-09-10, § 132 att godkänna koch fastställa 
texten i § 16, 2:a stycket. 
 
Statlig medfinansiering till trafiksäkerhets- och miljöåtgärder samt 
kollektivtrafikåtgärder på det kommunala gatu- och trafiknätet i Kalmar län. 
Eftersom medlen för år 2012-2014 redan är fördelade enligt tidigare utskick 
har Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Trafikverket beslutat att 
ansökningar inte ska inlämnas för år 2013. 
 
Ansökan bidrag, Sjöslätten 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2012-09-04, § 242. 
Besluta att överta den ansökan som inlämnats till Länsstyrelsen från 
Bergkvara samhällsförening gällande etapp 1, Vision Bergkvara. 
Beslut även att bjuda in representanter från tekniska nämnden för fortsatt 
diskussion av ärendet. 
 
Riktlinjer för säkerhetsarbete i Torsås kommun 
KF protokoll 2012-09-10, § 129, beslut att godkänna och fastställa Riktlinjer 
för säkerhetsarbete i Torsås kommun samt att ge i uppdrag till nämnderna 
att implementera dessa i sina verksamheter. 
 
 
 
 
 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 114/12 Informations- och 
anmälningsärenden 
 
Återrapportering – Revisionsrapport VA-ledningsnätets underhåll och 
förnyelse. 
2010-12-07 lämnade Tekniska nämnden svar på revisorernas kommentarer 
om VA-ledningsnätets underhåll och förnyelse. Kommentarerna handlade 
om digitalt stöd, saneringsplan, egenkontroll samt VA-planering.  
Vid KF 2012-10-15 gjordes en återrapportering av hur långt vi har kommit 
med respektive åtgärd: 
 

- Digitalt stöd; vi har haft problem med det digitala stödet och grunddata 
saknas. En GIS-samordnare har anställts på 50 % för att arbeta med 
detta. Parallellt undersöker VA-verksamheten GIS-programvara för 
möjlighet till analys, drift och underhåll av VA-ledningsnätet.   

- Saneringsplan; WSP har analyserat spillvattennätet i tätorterona Torsås, 
Söderåkra och Bergkvara. Nu pågår inventering av problemområden,  
bl a genom filmning, inventering av stuprör, inspektion av brunnar, 
läcksökning (vatten) etc. Sista delen av saneringsplanen är planering av 
åtgärder – tidsbestämda och kostnadsberäknade. 

- Egenkontroll; uppdaterades våren 2011. Idag sker dokumentering av 
driftstörningar på papper men när GIS-programvara är på plats kommer 
det att ske digitalt. 

- VA-planering; arbetet pågår och första delen, VA-översikten, är klar 
under november 2012. Därefter påbörjas arbetet med VA-policy och 
VA-plan. Arbetet ska vara klart årsskiftet 2013/2014.  

  
------------- 


