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Plats och tid Torsdag 2012-12-11, Nya kommunkontoret, Torsås kl 16.00 -18.00 
  
Beslutande Pär Larsson ,C, ordförande 
 Jan-Olof Olsson, C, tjänstgörande ersättare     
 Magnus Nilsén, M,  
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Kristiina Kosunen-Eriksson, t f Samhällsbyggnadschef 
  Nina Johansson, VA-ingenjör 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Jan-Olof Olsson 
  

Justeringens  2012-12-13 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  127 - 137 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson       
 Justerande  
  Jan-Olof Olsson 

  ANSLAG/BEVIS 
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Organ  
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Sammanträdesdatum 2012-12-11   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2012-12-14 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-01-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift Anne-Charlott Harrysson   
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 127 - 137 
 

§ 127 Budgetuppföljning  
§ 128 Sammanträdestider 2013 
§ 129  Taxa, externa arbeten 
§ 130 Infart, Lövsångaren 5 
§ 131 Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. 
§ 132 Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. 
§ 133 Tillägg till detaljplan för Björkenäs 1:1 m.fl. 
§ 134 Hantering av kostnader för tomma lokaler 
§ 135 Kurser och konferenser 
§ 136 Informations- och anmälningsärenden 
§ 137 VA-policy 
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TN § 127/12 Dnr 12/TN0001 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Sekreteraren redovisar budgetuppföljning jan-nov 2012 för tekniska 
nämndens verksamhetsområde. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen till protokollet. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 128/12  Dnr 13/TN0001 
Sammanträdestider 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på sammanträdestider 2013 för tekniska nämnden. 
 
Januari  8 
Februari  5 
Mars  5 
April  9 
Maj  7 
Juni  4 
Juli  - 
Augusti  13 
September 3 
Oktober  1 
November 5 
December 3 
 
Sammanträdet börjar kl. 18.00 om inte annat bestäms. 
Plats: Nya kommunkontoret 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  godkänna förslag till sammanträdestider 2013 för tekniska nämnden. 
 
------ 

Sändlista 
Kommunkansliet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 129/12      Dnr 12/TN0083 
Taxa externa arbeten 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till prislista 2013 – externa arbeten redovisas. 
Aktbilaga. 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att fastställa prislista 2013 – externa arbeten att gälla från och med  

1 januari 2013. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 130/12  Dnr 12/TN0080 
Infart Lövsångaren 5 
 
Ärendebeskrivning 
 
Kommunstyrelsen har, i anledning av ärende om markförvärv, efterfrågat 
Tekniska nämndens synpunkter och förslag på säkerställande av infart till 
fastigheten Lövsångaren 5.  
 
Förfrågan avser den mark som finns mellan fastigheterna Lövsångaren 4 
och Lövsångaren 5.  
 
Fastigheten Lövsångaren 5 är belägen vid Kungsvägen tillika E22. Utfart 
från fastigheten till europavägen är inte tillåten.  
 
För området där berörda fastigheter är belägna gäller detaljplan fastställd 
den 8 september 1965. För den till försäljning aktuella marken gäller 
planbestämmelse som anger ”Område för handels- och bostadsändamål”. 
 
Till grannfastigheten Lövsångaren 2 och 4 finns infart/utfart anordnad från 
Storgatan mellan fastigheterna Lövsångaren 6 respektive Hägern 1.  
 
Denna väg föreslås förlängas så att även fastigheten Lövsångaren 5 erhåller 
in- och utfart till Storgatan. Fastigheten 2:14 ägs av Torsås kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  föreslå Kommunstyrelsen att in- och utfart för fastigheten Lövsångaren 
anordnas genom att nuvarande väg till fastigheterna Lövsångaren 2 och 
Lövsångaren 4 förlängs så att också Lövsångaren 5 ansluts. 

  
 ------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 131/12  Dnr 11/TN0003 
Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. är utställda för granskning. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Södra Kärr 1:55 m.fl. Planområdet är ett 
befintligt fritidshusområde vid kusten mellan Bergkvara och Brömsebro. 
Syftet med detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området 
även möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark och lokalgator. 
 
Synpunkter på planförslaget skall lämnas skriftligen till Bygg- och 
miljönämnden senast den 19 december 2012. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att texten ang. anslutningsavgifter under 
rubriken Ekonomiska frågor tas bort. 
 
Roger Isberg, S, ställer sig frågande till testen under rubriken Föreslagna 
förändringar, Väg och trafik. ”Där det är möjligt regleras vägområdet till  
6.0 meters bredd.” 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta med de synpunkter som lämnades 
av nämnden i det fortsatta arbetet med planen. 

 ------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 132/12  Dnr 11/TN0003 
Detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag till detaljplan för Järnsida 1:2 m.fl. är utställda för granskning. 
 
Planförslaget omfattar fastigheten Järnsida 1:2 m.fl. Planområdet är ett 
befintligt fritidshusområde vid kusten strax söder om Bergkvara. Syftet med 
detaljplanen är att i samband med utbyggnad av VA i området även 
möjliggöra för större byggrätter, nya tomter och reglering av pågående 
markanvändning – främst bostäder, naturmark småbåtshamn och 
lokalgator. 
 
Synpunkter på planförslaget skall lämnas skriftligen till Bygg- och 
miljönämnden senast den 19 december 2012. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att texten ang. anslutningsavgifter under 
rubriken Ekonomiska frågor tas bort. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta med de synpunkter som lämnades 
av nämnden i det fortsatta arbetet med planen. 

 
------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 133/12  Dnr 12/TN0081 
Tillägg till detaljplan för Björkenäs 1:1 m.fl. 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat tillägg till 
detaljplan för Björkenäs 1:1 m.fl. Tillägget genomförs som ett 
enkelt planförfarande. 
 
Syftet med en ändring av detaljplanen för Björkenäs 1:1 m.fl. är 
att, inom ramen för den ursprungliga planidén tillåta byggnad 
vars användning påkallar avloppsledning inom planområdet. 
 
Synpunkter på förslaget skall lämnas till Bygg- och 
miljönämnden senast den 17 december 2012. 
 
Roland Swedestam, S, föreslår att texten ang. anslutningsavgifter under 
rubriken Ekonomiska frågor tas bort. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta med de synpunkter som lämnades 
av nämnden i det fortsatta arbetet med planen. 

 

 ------ 
Sändlista 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 134/12  Dnr 12/TN0072 
Hantering av kostnader för tomma lokaler 
 
Ärendebeskrivning 
 
Centrala ledningsgruppen har på uppdrag av Kommunstyrelsen 
upprättat ett förslag hur Torsås kommun ska hantera kostnader för 
lokaler som verksamhet/nämnd väljer att lämna och som ägs av TFAB. 
Frågan har aktualiserats mot bakgrund av socialnämndens 
ställningstagande att lämna större delen av äldreboendet i Söderåkra, 
Sophiagården.  
 
Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till nämnderna och 
partigrupperna för beredning. 
 
I utredningen finns fyra frågor att ta ställning till och Roland 
Swedestam, S, föreslår att tekniska nämnden tar ställning endast i  
fråga 2:  
”Ska nämnden helt slippa hyreskostnad efter att uppsägningstiden löpt 
ut?” och att svarsalternativ a) förespråkas: 
 Ja, detta ger bäst styreffekt för anpassning till gällande förutsättningar 
utan att i onödan hota personaltätheten i aktuell nämnd. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  endast ta ställning till fråga 2 i förslaget Hantering av kostnader för 
tomma lokaler, och där förespråka svarsalternativ a). 

 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 135/12 Dnr 12/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inbjudan från Svenskt Vatten: 
Organisationsformer för att möta VA-branschens utmaningar. 
Risker för översvämningar i våra samhällen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  avstå deltagande. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 136/12  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Medborgarförslag – Fyll upp svackan mellan sporthallen och 
hembygdsparken. Kommunfullmäktiges beslut att tekniska nämnden 
beaktar alternativ 2 i kommande investeringsbudget. 
 
Förvaltningschefen meddelar att uppföljningen av åtgärden i 
aktivitetsplanen ”En gång per år, i nämndens decembermöte inventera och 
klarlägga utbildningsbehov och personalresurser för kommande år” 
kommer att redovisas i nämndens möte i januari. 

 
Ärenden som hänskjutits till punkt 4 i ”Riktlinjer för anslutning till Torsås 
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning inom VA-projekt Söder 
Bergkvara” kommer att redovisas i nämndens möte i januari. 
 
------------- 
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TN § 137/12  Dnr 12/TN0082 
VA-policy 
 
Ärendebeskrivning 
 
VA-ingenjör Nina Johansson presenterar förslag till VA-policy för Torsås 
kommun. 
Syftet och målsättningen med VA-policyn är att den ska vara vägledande för 
en långsiktigt hållbar VA-planering i Torsås kommun.  
Policyn tillsammans med VA-planen ska bidra till kommunens tillväxt och 
utveckling samt skydd av miljön och människors hälsa. Aktbilaga. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen till protokollet. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 
 
 


