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Plats och tid Tisdag 2015-10-06, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.30 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
 Monica Fredriksson, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Utses att justera Sven-Erik Tornéus 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2015-09-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  68 - 72
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Sven-Erik Tornéus 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2015-10-06   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-10-19 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-11-10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 68 - 72 
 
§ 68 Verksamhetsplan 2016 
§ 69 Revidering Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Torsås 

kommun 
§ 70 Regler vid upphandling avseende entreprenadmaskiner 
§ 71 Hastighetsbegränsning Österbrogatan 
§ 72 Informations- och anmälningsärenden 
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TN § 68//15  Dnr 15/0045 
Verksamhetsplan 2016 för Tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till verksamhetsplan 2016 för 
tekniska nämnden. 

Med utgångspunkt från visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” har 
kommunfullmäktige beslutat om ett antal övergripande strategiska mål för 
2016-2018 utifrån perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation. 
  
Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att 
arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndens mål och 
uppdrag och vad man avser att mäta för att nå måluppfyllelsen.  
 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2016 för 
tekniska nämnden och överlämna den till kommunfullmäktige för 
fastställande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsplan för 2016 för tekniska nämnden och 

överlämna den till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 69/15  Dnr 15/0098 
Revidering Allmänna Lokala ordningsföreskrifter för Torsås 
kommun 
 
Ärendebeskrivning 
 
Tekniska nämnden har beslutat att från och med 2006 ska badplatserna 
Fulvik, Badudden Dalskär och Iglasjön vara fullt utrustade kommunala 
badplatser. 
 
I § 3, 1 b) i de Allmänna Lokala ordningsföreskrifterna för Torsås kommun 
står det att badplatserna Skäppevik och Södra Kärr är av kommunen 
underhållna anläggningar som rör friluftsliv. 
 
Förslag till besluht 

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige revidera de 
Allmänna Lokala ordningsföreskrifterna för Torsås kommun genom att 
stryka badplatserna Skäppevik och Södra Kärr i § 3, punkt 1 b). 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   föreslå kommunfullmäktige revidera de Allmänna Lokala 

ordningsföreskrifterna för Torsås kommun genom att stryka 
badplatserna Skäppevik och Södra Kärr i § 3, punkt 1 b). 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 70/15  Dnr 15/0099 
Regler vid upphandling avseende entreprenadmaskiner inom 
Tekniska nämndens ansvarsområden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Inom Tekniska nämndens ansvarsområde utförs arbeten som kräver 
arbetsmaskiner samt lätta och tunga fordon för att utföra gräv- och 
schaktarbeten samt transporter.  
 
Arbeten utförs både som utförandeentreprenader och totalentreprenader 
och upphandlas enligt Torsås kommuns ”Riktlinjer och regler för 
upphandling och inköp”.  
 
Aktuella arbeten har en stor påverkan på både miljö och arbetsmiljö. Dessa 
regler ska komplettera befintliga riktlinjer och regler för upphandling och är 
framtagna för att minska miljöpåverkan från utförda arbeten och förbättra 
arbetsmiljön.  
 
Dessa regler gäller för entreprenörer som upphandlats för att utföra tjänster 
som avser arbetsmaskiner, lätta och tunga fordon samt transporter att 
utföra arbeten inom tekniska nämndens verksamhetsområde.  
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa förslag till regler vid upphandling 
avseende entreprenadmaskiner 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   fastställa förslag till regler vid upphandling avseende entreprenad-

maskiner 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 71/15  Dnr 15/0031 
Önskemål om Gångfartsgata på Österbrogatan 
 
Ärendebeskrivning 

Alex Åkesson önskar att Österbrogatans mittre del omvandlas till en så 
kallad gångfartsgata där fordonstrafik rör sig på de gåendes villkor. Skälet är 
att många barn i låg ålder cyklar och rör sig fritt mellan husen. 
 
Gatan är lång och relativt rak. Förbud mot genomfartstrafik råder. Två 
svaga väggupp finns längs gatan.  
 
En gångfartsgata eller gångfartsområde ska utformas på ett särskilt sätt för 
att uppfylla trafikförordningens krav. 
 
För att gångfartsområdet ska få den eftersträvade effekten med låga 
hastigheter (mindre än 7 km/h) måste det göras hastighetssäkrande åtgärder 
längs gatan. Även hastighetssäkrade åtgärder för cyklister och mopedister 
kan vara nödvändigt. Av gatans utformning ska det tydligt framgå att det är 
ett gångfartsområde. Det kan göras genom avvikande beläggning eller nivå-
skillnader. Särskild hänsyn ska tas till personer med synnedsättning vid 
utformningen av området. Det ställs stora krav på utformningen så att 
hastighetssänkningen verkligen sker men också så att den klarar 
framkomligheten för underhålls-, distributions- och utryckningsfordon. 
 
Vi bedömer att det inte är nödvändigt att utforma gatan till ett gångfarts-
område för att komma tillrätta med problemen med höga hastigheter. Som 
ett första steg kommer vi under hösten att konstruera ett relativt skarpt 
väggupp i anslutning till gatans mittre del. Om problemen fortsätter kan 
ytterligare åtgärder vidtas i ett senare skede. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   överlämna svar till sökanden enligt yttrandet. 
 
------ 
Sändlista 
Alex Åkesson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 72/15  Dnr 15/0020 
Information- och anmälningsärenden 

 
Kanalrensning Lakebäck 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm lämnar en lägesrapport. 
Kontakt med Länsstyrelsen har skett och besked inväntas. 
Markägarna på östra sidan om bäcken ska ge klartecken. 
 
Enskilda vägar 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har byggmöte med Svevia, 
entreprenören för enskilda vägar, fredag den 9 oktober och förväntar sig 
besked och åtgärdsförslag angående högröjning och extra slåtterdrag. 
 
Badplatser 
Under vecka 41 påbörjas arbetet med at ta fram en strategi och plan för alla 
badplatser och småbåtshamnen. Bryggan i Fulvik kommer att ingå i planen 
och förslag på hur den ska utformas kommer att tas fram. 
 
Fiber 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm för en dialog med företaget som utför 
fiberutbyggnaden så att återställningsarbetet blir korrekt utfört. 
Vid utbyggnaden i Bergkvara kommer förvaltningen eventuellt att anlita en 
utomstående kontrollant för korrekt återställning. 
 
 


