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Plats och tid Tisdag 2017-04-18, Nya Kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Hans Thörn, C, tjänsgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Henrik Juel, Utredningsingenjör 
  Monica Anderberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
Utses att justera Hans Thörn 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2017-04-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer 12 - 17
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Hans Thörn 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2017-04-18   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-04-24 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-05-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 12 - 16 
  
§ 12 Budgetuppföljning mars 2017 
§ 13 Taxor 2018, torghandel och båtplatser 
§ 14 Beslutsattestanter from 2017-04-20 
§ 15 Förberedande vägvisning industriområde 2 Norra Tångvägen 
§ 16 Information 
§ 17 Avtackning 
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TN § 12/17 Dnr TN2016-20 
Budgetuppföljning 2017 
 
Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning per den 31 mars 2017. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar  
 
att  notera informationen. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 13/17 Dnr 2017-41 
Taxor 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förvaltningen presenterar förslag till taxor för år 2018 för skattefinansierad 
verksamhet. 
 
Taxor och avgifter 2018 
Torghandelstaxan förslås oförändrad från år 2017 till år 2018. 
Båtplatstaxan i småbåtshamnen föreslås oförändrad från år 2017 till år 2018. 
 
Förvaltningen har fått förfrågan om båtplatser i Lurkan och Lotshamnen 
för större och mer djupgående båtar och har upprättat förslag till 
båtplatstaxa från 2018 till: 
350 kr/år per löpmeter, exklusive moms, baserat på båtens längd. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till taxor och 
avgifter får år 2018. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till taxor och avgifter får år 2018 
 
att översända ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 14/17 Dnr 2017-40 
Beslutsattestanter from 2017-04-20 
 
Ärendebeskrivning 
 
Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2017-04-20. 
 
Driftbudget 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

320 Teknisk chef 
Christian 
Lindström Utredningsing. Henrik Juel 

322 Utredningsingenjör Henrik Juel 
Teknisk chef  
Christian Lindström 

Investeringsbudget 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

320 Teknisk chef 
Christian 
Lindström Utredningsing. Henrik Juel 

322 Utredningsingenjör Henrik Juel 
Teknisk chef  
Christian Lindström 

Balanskonton som är kopplade till: 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

320 Teknisk chef 
Christian 
Lindström Utredningsing. Henrik Juel 

322 Utredningsingenjör Henrik Juel 
Teknisk chef  
Christian Lindström 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
beslutattestanter och ersättare att gälla från och med 20 april 2017. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till beslutattestanter och ersättare att gälla 

från och med 20 april 2017. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 15/17 Dnr 2017-42 
Skyltning Industriområde 2 Norra Tångvägen 
 
Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag från Håkan Wastå påtalar han att tyngre fordon på 
väg till Industriområde 2 kör in via norra infarten på Södra Brogårdsgatan 
istället för den södra och föreslår att förberedande vägvisning till den rätta 
infarten sätts upp på Norra Tångvägen. 
Pelaren med företagsnamn föreslås också att flyttas närmare Norra 
Tångvägen så att den blir mer synlig. 
 
Bedömning. 

Det händer att det kommer tunga fordon där gps:en visar fel väg till följd av 
att den inte är uppdaterad. Det är väldigt svårt att komma åt den saken på 
något annat sätt än via fysiska hinder/information, hindra eller leda trafiken 
åt något annat håll. Å andra sidan kan det antas att ouppdaterade gps:er inte 
är ett särskilt utbrett och stort problem och att vi får leva med att ett och 
annat fordon slinker igenom. 
Det är mer än ett år sedan någon boende längs Södra Brogårdsgatan 
påtalade att de upplevt det som problematiskt med genande bilar eller tunga 
fordon som valt fel infart och det kan förstås tolkas på många olika sätt. 
Att skylta utmed Trafikverkets vägar innebär att krav kommer ställas på 
storlek, utformning etc. enligt VGU och tillstånd måste sökas hos 
Trafikverket. 
Att förbjuda genomfartstrafik på Södra Brogårdsgatans norra del är den 
enklaste lösningen, en är förhållandevis billig men skapar lite merarbete i 
form av att man bör trimma runt den under växtsäsongen.  
 
Pelaren med företagsnamn står idag 25-30 m in på Södra Brogårdsgatan. 
Troligtvis skulle en gallring i växtligheten i anslutning till pelaren bidra till 
att det blir lättare att uppfatta informationen. Den bör även uppdateras så 
att den innehåller korrekt information. 
Pelaren är placerad så att en lastbil med släp ska kunna stanna till och läsa 
skylten utan att behöva oroa sig för att någon del av släpet befinner sig kvar 
på Norra Tångvägen. Av den anledningen kan vi inte flytta skyltpelaren 
 
Förslag till beslut 

Med bedömningens bakgrund avslå förfrågan om förberedande vägvisning 
utmed Norra Tångvägen. 
Montera genomfart förbjuden vid Södra brogårdsgatans norra infart mot 
Norra Tångvägen, samt i södra änden i höjd med Industrigatan. 
Med bedömningens bakgrund avslå förfrågan om att flytta pelaren med 
företagsnamn närmare Norra Tångvägen. 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 15/17 
Skyltning Industriområde 2 Norra Tångvägen 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  med bedömningens bakgrund avslå förfrågan om förberedande 

vägvisning utmed Norra Tångvägen 
 
att med bedömningens bakgrund avslå förfrågan om att flytta pelaren med 

företagsnamn närmare Norra Tångvägen samt 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till trafikreglering 

innebärande genomfartstrafik förbjuden på Södra Brogårdsgatan. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 1/17 Dnr 2017-1 
Information 
 
Törnlycke vägsamfällighet 
Törnlycke vägsamfällighet har i skivelse meddelat att föreningens styrelse 
har beslutat att föreningen framledes skall vara vilande.  
 
Cykelväg Bröms – Bergkvara 
Jan-Erik Persson har inkommit med förslag att skapa en säker och fin 
cykelväg mellan Bröms till Bergkvara. 
Förslaget ligger sedan tidigare i den regionala infrastrukturplaen hos 
Regionförbundet, som i sin tur föreslår Trafikverket att genomföra 
satsningar likt denna.  
 
Utbyggnad VA Kvilla 
Utredningsingenjör Henrik Juel informerar hur detaljprojekteringen av 
projektet VA Kvilla fortskrider. 
Förslag till förbindelsepunkt till fastigheterna i den norra delen av 
verksamhetsområdet är klara att skickas ut för samråd till berörda. 
Förfrågningsunderlaget planeras vara klart för annonsering i slutet på maj 
och utvärdering av inkomna anbud under augusti. 
Planerad byggstart i september och projektet beräknas vara färdigställt i 
februari 2018. 
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TN § 17/17 
Avtackning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm slutar sin anställning i Torsås kommun 
den 19 april och ordföranden framför ett tack för den tiden han har varit 
förvaltningschef och önskar honom lycka till på sin nya arbetsplats. 
 


