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Plats och tid Torsdag 2013-05-07, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.30 
  
Beslutande Pär Larsson ,C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Björn Ekelund, M 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Kristiina Kosunen-Eriksson, t f Samhällsbyggnadschef 
  Nina Johansson, VA-ingenjör 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S,  ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Björn Ekelund 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-05-14 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  12 - 19 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Björn Ekelund 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2013-05-07   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-05-15 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-06-07 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 12 - 19 
 

§ 12 Budgetuppföljning 
§ 13 Regional vattenförsörjningsplan, remiss 
§ 14  Ansökan om bidrag till brygga i Djursvik 
§ 15 Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid kommunhuset 
§ 16  Måldokument Styr och ledning 
§ 17  Kurser och konferenser 
§ 18  Informations- och anmälningsärenden 
§ 19  Sammanträdestid 
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TN § 12/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Anne-Charlott Harrysson redovisar budgetuppföljning per den 30 april 
2013. Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
------ 

Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 13/13      Dnr 13/TN0020 
Yttrande avseende Regional vattenförsörjningsplan Kalmar 
län 

 
Länsstyrelsen i Kalmar har gått ut på remiss med den Regionala 
vattenförsörjningsplanen i Kalmar län. Remissen finns på länsstyrelsens 
hemsida: www.lansstyrelsen.se/kalmar 
 
Bakgrund 

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för 
Kalmar län. Arbetet har pågått under perioden 2011-2013 i samarbetet med 
länets kommuner. Planen ska utgöra ett planeringsunderlag för 
kommunernas och länsstyrelsens arbete vid översiktsplanering och annan 
ärendehantering. 
 
I planen har 27 vattenresurser pekats ut som regionalt viktiga för länets 
dricksvattenförsörjning. De utgörs av 14 grundvattenmagasin, 6 sjöar och 7 
vattendrag. Vattenresurserna beskrivs översiktligt med text och karta, hot 
och risker mot vattenresurserna, kommentarer till möjligt vattenuttag och 
om eller hur vattenresursen är skyddad. Planen innehåller även en fördjupad 
klimatanalys för ett urval av vattenresurser i länet.  
 
Tekniska nämnden, så som huvudman för den allmänna VA-anläggningen i 
Torsås kommun, har möjlighet att yttra sig om förslaget till regional 
vattenförsörjningsplanen i Kalmar län.  
 
Förslag till yttrande 

Tekniska nämnden, huvudman för VA-verksamheten i Torsås kommun, 
inkommer härmed med yttrande avseende Regional vattenförsörjningsplan i 
Kalmar län. 
 
Huvuddelen av den allmänna dricksvattenförsörjningen förses med vatten 
från Kalmar Vatten AB. Avtalet gäller i 20 år (från 2002), med möjlighet till 
förlängning.  
 
Huvudvattentäkt för Kalmar vatten är Nybroåsen och vattnet som tas ut ur 
täkten är dels grundvatten, dels konstgjort grundvatten som infiltrerats från 
Hagbyån. Att anläggningen är aktuell som förslag till riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen är positivt. Det är viktigt att ”anläggningen” även 
omfattar vattentäkter och infiltrationsområden i Nybroåsen.  
Fortsättning 
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TN § 13/13, fortsättning 
Yttrande avseende Regional vattenförsörjningsplan Kalmar 
län 

 
Befolkningsutveckling och klimatförändring talar för att dricksvattenleverns 
från Kalmar Vatten AB inte kan garanteras i framtiden. En intressant fråga 
är vilka anspråk en kommun kan göra på en vattentäkt som är viktig ur ett 
regionalt perspektiv men som inte ligger i den egna kommunen.  
 
I Torsås kommun finns det ett reservvattenverk. Kapaciteten är dock inte 
tillräcklig för att försörja hela kommunen under en längre tid utan är i första 
hand avsett för nödvattendistribution. I kommunen finns det inga ytvatten, 
det vill säga sjöar och vattendrag, som är lämpliga för storskalig 
dricksvattenproduktion. Kusten består av sedimentära bergarter. Generellt 
bedöms dessa härbärgerar stora mängder grundvatten. Det har dock hittills 
varit svårt att utvinna större mängder vatten ur dessa två, även 
vattenkvaliten har varit svår att hantera i vattenverken. 
 
För att trygga den framtida dricksvattenförsörjningen i Torsås kommun är 
det viktigt med en lokal vattenförsörjningsplan för hela kommunen. Idag är 
cirka 45 % av kommunens innevånare inte anslutna till allmän 
vattenförsörjning, jämfört med 15 % i landet. Framtida klimatförändringar 
kan komma att öka behovet av den allmänna dricksvattenförsörjningen i 
kommunen. Den regionala vattenförsörjningsplanen utgör ett bra 
planeringsunderlag. Därtill krävs ökade kunskaper om hydrogeologin på 
lokal nivå.  
 

Handlingar i ärendet 

Regional vattenförsörjningsplan Kalmar län, remissversion 
 
Förslag till beslut 

Att tekniska nämnden så som huvudman för den allmänna VA-
anläggningen i Torsås kommun antar förslaget till yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till Länsstyrelsen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  så som huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Torsås 

kommun anta yttrande som sitt eget och överlämna det till 
Länsstyrelsen. 

------ 
Sändlista 
Länsstyrelsen i Kalmar län 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 14/13  Dnr 13/TN0035 
Ansökan om bidrag till brygga i Djursvik 
 
Ärendebeskrivning 
 
Djursviks stugföreningen har inkommit med en ansökan om bidrag, dels till 
en hundlatrin och dels till en ny brygga till badplatsen i Djursvik. 
 
Kommunal skötsel av Djursviks badplats upphörde från och med säsongen 
2005. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå Djursviks stugförenings förfrågan om bidrag med hänvisning till 

att Djursviks badplats ej har kommunal skötsel. 
 
------ 
Sändlista 
Djursviks stugförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 15/13  Dnr 12/TN0085 
Medborgarförslag – Uppsättning av papperskorg vid 
kommunhuset 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i beslut den 15 april 2013 (KF § 59/13) beslutat att 
överlämna medborgarförslag om att sätta upp papperskorgar vid 
kommunhuset och statyn ”Det var dans bort i vägen” till Tekniska 
nämnden. 
 
Papperskorgar finns idag utplacerade i nära anslutning till både 
kommunhuset och den i medborgarförslaget angivna statyn.  
 
I det område som medborgarförslaget avser finns i dagsläget papperskorgar 
placerade längs Allfarvägen och i anslutning till en parkbänk som finns vid 
parkeringsplatsen invid busshållplatsen, se bilaga. Förslagsställarens 
önskemål är två papperskorgar, en vid kommunhuset och en vid statyn. 
”Det var dans bort i vägen”.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte behövs någon 
ytterligare papperskorg längs Allfargatan. Däremot finns behov för en 
papperskorg i anslutning till statyn, dvs korsningen Allfargatan - 
Kalmarvägen. Papperskorgen kommer att placeras ut inom en snar framtid. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslås besluta att besvara Kommunfullmäktiges 
begäran om beredning av ”Medborgarförslag - uppsättning av papperskorg 
vid kommunhuset” med besked om att förvaltningen ombesörjer 
uppsättning av en papperskorg vid statyn ”Det var dans bort i vägen”. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  besvara Kommunfullmäktiges begäran om beredning av 
”Medborgarförslag - uppsättning av papperskorg vid kommunhuset” 
med besked om att förvaltningen ombesörjer uppsättning av en 
papperskorg vid statyn ”Det var dans bort i vägen”. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 16/13  Dnr 13/TN0032 
Måldokument Styr och ledning 
 
Ärendebeskrivning 
 

Centerpartiet har tagit fram ett förslag på måldokument. De nuvarande fem 
perspektiven medborgare, medarbetare, miljö, utveckling och ekonomi 
ligger kvar som grund för måldokumentet. 

 
Måldokumentet har remitteras till samtliga nämnder för att arbeta fram 
kvalitetsmått för den egna verksamheten. 
 
Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsens protokoll 2013-03-26, § 74. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  kalla till ett extra nämndsmöte den 16 maj kl 18.00 för att arbeta fram 
kvalitetsmått för tekniska nämndens verksamhet. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 17/13 Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 
 
Ärendet utgår. 
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TN § 18/13  
Informations- och anmälningsärenden 
 
Öppet brev till politiker från Marie Jansson. 
 
Sekreteraren informerar om det kommande arbetet med beläggning av 
enskilda vägen i Skruvemåla. 
 
Förfrågan om övertagande av bryggor förvarade i Bergkvara inre hamn har 
inkommit. 
För närvarande handläggs inom förvaltningen en förfrågan som rör 
anordnande av bryggplats till båtcharter/katamaran. De bryggor som det 
här är fråga om kan vara möjliga att användas i en sådan bryggplats. Det är 
därmed inte aktuellt att i nuläget att avyttra bryggorna. 
 
VA-ingenjör Nina Johansson redogjorde för pågående ärenden i projekt VA 
söder Bergkvara. 
 
Samhällsbyggnadschefen informerar om att dokumentation kommer att ske 
av pågående ärenden inför eventuella tillsynsåtgärder. 
 
------------- 
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TN § 19/13      Dnr 13/TN0001 
Sammanträdestid  
 
Ärendebeskrivning 
 
Ordföranden Pär Larsson föreslår att nämndens sammanträde i juni inleds 
med information om de pågående VA-anslutningarna i projekt VA söder 
Bergkvara samt att ett studiebesök görs i området. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att nämndens möte i juni inleds med studiebesök och information om 

projekt VA söder Bergkvara med efterföljande möte på Bergkvara 
reningsverk samt 

 
att sammanträdet tidigareläggs till kl 17.00 den 4 juni 3013, 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
 
 

 
 


