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Plats och tid Tisdag 2014-09-16, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 –  19.45 
  
Beslutande Pär Larsson, C ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M,  
 Roland Swedestam, S,  
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  
  
  
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-09-22 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  58 - 67
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Roland Swedestam 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-09-16   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-09-22 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-10-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 58 - 66 
 
§ 58 Budgetuppföljning 
§ 59 Ny gata kv Lövsångaren 
§ 60 Medborgarförslag – Utfart Applerumsgatan mot Allfargatan 
§ 61 Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
§ 62 Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid hembygdsgården i 

Bergkvara 
§ 63 Medborgarförslag – Lägre kostnader för tillfällig plats vid torghandel 
§ 64 Parkeringstillstånd för funktionshindrad  
§ 65 Kurser och konferenser 
§ 66 Information och anmälningsärenden 
§ 67 Övriga frågor, Återställning efter nedgrävning av fiber 
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TN § 58/14  Dnr 14/TN0005 
Budgetuppföljning  
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av budgetuppföljning augusti 2014. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 59/14  Dnr 12/TN0080 
Ny gata till kv Lövsångaren 
 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2012-12-18, § 325, att 
uppdra åt tekniska nämnden att projektera en ny in- och utfartsväg som 
sträcker sig bakom fastigheterna Lövsångaren 2, 4 och 5. 
 
Beredning 

Tekniska nämnden har tagit fram en projektering av gatan under 2013 och 
har under 2014 gjort provisoriska åtgärder för att ge fastighetsägarna 
möjligheter att nyttja gatan. I 2015 år investeringsbudget har tekniska 
nämnden begärt medel för att bygga ut och belägga gatan. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen 
som svar på begäran om projektering. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   anta yttrandet och översända det till kommunstyrelsen som svar på 

begäran om projektering. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 60/14  Dnr 10/TN0014 
Medborgarförslag – Utfart Applerumsgatan mot Allfargatan 
 
Ärendebeskrivning 

Från Bo Wernersson har inkommit ett medborgarförslag om att minska 
bredden på Applerumsgatans anslutning till Allfargatan. 
 
Tekniska nämnden behandlade medborgarförslaget vid sitt sammanträde 
2010-03-16, § 11 och hänsköt då förslaget till den pågående utredningen om 
trafiksituationen på Applerumsgatan. 
 
Beredning 
Under åren har ett flertal förslag till förbättringar av trafiksituationen på 
Applerumsgatan diskuterats. Efter förslag från polismyndigheten har 
trafikskyltningen ändrats (2011-12-06) så att det numer är förbud mot infart 
från Allfargatan till Applerumsgatan. Åtgärden fick ringa effekt. Ett förslag 
till avstängning av gatan har diskuterats med berörda fastighetsägare 2012-
08-28 utan att någon konsensus nåddes. 
 
Under 2013 har samhällsbyggnadsförvaltningen inlett ett arbete tillsammans 
med Trafikverket för att renovera Allfargatan till den ombyggda gatans 25-
års jubileum 2019. Allfargatan renoveras etappvis med början från väster. 
Renoveringen gäller trädplanteringar, sidokanter, belysning, skyltning m.m. 
När den etapp som innefattar korsningen Allfargatan - Applerumsgatan ska 
genomföras kommer även anslutningen att åtgärdas. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet och översänder det till 
kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   anta yttrandet och översända det till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 61/14  Dnr 14/TN0046 
Medborgarförslag – Dränera Ekbacken i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 

Lena Robertsson, Söderåkra föreslår att Ekbacken i Söderåkra dräneras. 
 
Beredning 

Orsakerna till en ökad vattensamling i Ekbacken har, trots div utredningar 
och bedömningar av lantmäteriet, Södra skogsägarna och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, inte kunnat fastställas. En dränering av 
skogsmark anses numer olämpligt ur miljösynpunkt. 
 
En rensning av kanalen i anslutning till Ekbacken kommer att göras under 
2015 vilket kan leda till en minskning av vattensamlingen i Ekbacken. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige som svar 
på medborgarförslaget 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 62/14  Dnr 14/TN0077 
Medborgarförslag – Rensa vid parkeringsficka vid 
hembygdsparken i Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 

Jan-Erik Persson, Torsås föreslår att nässlorna rensas bort vid 
parkeringsfickan vid hembygdsparken i Bergkvara. 
 
Beredning 

Nässlorna rensades bort i slutet av juli 2014. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden överlämnar yttrandet till kommunfullmäktige som svar 
på medborgarförslaget 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   överlämna yttrandet till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 63/14  Dnr 14/TN0076 
Medborgarförslag – Lägre kostnader för tillfällig plats vid 
torghandel 
 
Ärendebeskrivning 

Monika Hulthe, Torsås föreslår en lägre kostnad för tillfälliga torgplatser i 
Torsås, Bergkvara och Söderåkra. Som jämförelse nämns att kostnaden i 
Torsås på 200 kr är högst i länet och kan jämföras med Kalmar 72 kr, 
Nybro 116 kr och Emmaboda 115 kr. 
 
Beredning 

En jämförelse mellan de olika kommunernas priser för tillfälliga torgplatser 
framgår av tabellen nedan. 

 
Kommun  Storlek m2  Pris  Pris för el  Pris/m2 & dag 

Torsås  7 x 7 m 200 kr/dag 35 kr/dag  Ca 4 kr

Kalmar  3 x 3 m* 72 kr/dag Ingår  8 kr

Nybro  3 x 4 m
6 x 4 m

116 kr/dag
233 kr/dag

36 kr/dag  Ca 10 kr
Ca 10 kr

Emmaboda  5 x 5 m 115 kr/dag 35 kr/dag  Ca 5 kr

Karlskrona  Stortorget 35 m2

Stortorget 7,5 m2

Övriga torg 35 m2

Övriga torg 7,5 m2

210 kr/dag
80 kr/dag

140 kr/dag
60 kr/dag

1‐fas 95 kr/dag 
3‐fas 145 kr/dag 

6 kr
Ca 11 kr

4 kr
8 kr

* I Kalmar finns det en ”gråzon” på ca 3 x 2,5 m bakom torgplatsen för uppställning av fordon 
och dylikt. Tas denna yta med i beräkningen blir priset ca 2 kr/m2 & dag. 
 

Som framgår av tabellen har Torsås den lägsta avgiften per kvadratmeter 
säljyta jämfört med övriga kommuner. Torsås har också den klart största 
torgplatsen. Med hänsyn till kostnaden för torgplatserna finns det ingen 
anledning till att sänka priset i Torsås, Bergkvara eller Söderåkra. 
 
I Emmaboda får lantbrukare, trädgårdsodlare och andra inom kommunen 
verksamma mindre företag marknadsföra och sälja egna produkter på halva 
ytan (2,5 x 5 m) utan kostnad. 
 
Det kan finnas ett behov av mindre torgplatser till även i Torsås. För att 
stimulera lokal produktion och försäljning föreslår vi ett system 
motsvarande Emmaboda. 
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 63/14, Medborgarförslag – lägre kostnader 
för tillfällig plats vid torghandel 
 
Förslag till beslut 

Till 2015 kompletteras torghandelstaxan med att i kommunen verksamma 
lantbrukare, trädgårdsodlare och andra mindre företag får marknadsföra och 
försälja egna produkter på en yta om ca 2,5 x 5 m utan kostnad. 
 
Tekniska nämnden antar yttrandet och överlämnar det till 
kommunfullmäktige som svar på medborgarförslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   till 2015 komplettera torghandelstaxan för tillfälliga torgplatser med att 

i kommunen verksamma lantbrukare, trädgårdsodlare och andra 
mindre företag får marknadsföra och försälja egna produkter på en yta 
om ca 2,5 x 5 m utan kostnad. 

 
 att  anta yttrandet och överlämna det till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 64/14  Dnr 14/TN0081 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

Ärendebeskrivning 
 
XXXX XXXXX har ansökt om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Av 
ansökan samt läkarintyg framgår att sökanden själv kör fordonet, har ett 
funktionshinder med beräknad varaktighet på 6-12 månader samt att 
sökanden med hjälpmedel kan förflytta sig på plan mark i ca 50 meter och ej 
behöver regelmässig hjälp utanför fordonet. 
 
Av 13 kap 8 § trafikförordnigen (1998:1276) framgår att parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad kan utfördas till rörelsehindrad som själva kör 
motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver 
hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en 
rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionhinder som innebär att han 
eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 

 
 Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) framgår att 
bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör 
grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel. 
 
Handlingar i ärendet 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad från xxxxx xxxxxx. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
att avslå xxxxx xxxxxx ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
med motiveringen att sökandens rörelsehinder inte är ett varaktigt 
funktionshinder som avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   avslå xxxxx xxxxxx ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

med motiveringen att sökandens rörelsehinder inte är ett varaktigt 
funktionshinder som avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 

------ 
Sändlista 
Xxxxx xxxxxx 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 65/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår. 
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TN § 66/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Slutsatser från VA-dagen 

 

Upphandling renovering överföringsledning Söderåkra – Bergkvara 
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TN § 67/14  Dnr 14/TN0080 
Övriga frågor 

Återställningsarbeten efter nedgrävning av fiberkablar 

 
Roger Isberg, S, ställer frågan vilka krav kommunen har på 
återställningsarbeten efter nedläggning av ex. fiberkabel kommunala gator.  
Vilka krav har kommunen på omfattningen av återställningen av asfalt och i 
vems regi utförs det. Har kommunen några kostnader för 
återställningsarbetet. Vilka tillstånd krävs och kan tillståndprocessen 
förenklas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen bereder frågan till nästa nämnd. 

  

 

 
 
 


