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 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-12-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2015-12-15, Kommunledningskontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
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 
 Monica Fredriksson, S 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
 Kent Freij, SD 
  
  
  
Utses att justera Roger Nilsson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2015-12-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  80 - 89
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Roger Nilsson 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2015-12-15   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-12-18 Datum för anslags 
nedtagande 

   2016-01-11 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 80 – 89  
 
§ 80 Budgetuppföljning november 2015 
§ 81 Åtgärdsplan till VA-planen 
§ 82 Badplatsstrategi 
§ 83 Hastighetsdämpande åtgärder i Torsås 
§ 84 Trafiksituationen Ekbacksvägen 
§ 85 Gatubelysning Gullaboås 
§ 86 Informations- och anmälningsärenden 
§ 87 Beslutsattestanter 2016 
§ 88 Nedsättning av hastigheten i Torsås 
§ 89 Upphandling avseende omhändertagande av slam från Bergkvara 

reningsverk 
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TN § 80//15  Dnr 15/0035 
Budgetuppföljning november 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning november 2015. 
 
Gata/park: Överskott 400,0 tkr mot budget 
 
VA: Högre intäkter med 800,0 tkr mot budget men också högre kostnader 
med 600,0 tkr mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 81/15  Dnr 15/0115 
Åtgärdsplanen 2016-2025 tillhörande VA-planen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Torsås kommun har tagit fram en VA-plan som tillägg till översiktsplanen. 
Den har varit föremål för samråd och utställning under 2014 och 2015. 
 
VA-planen beskriver förutsättningar och möjligheter för utveckling av 
vatten och avlopp i kommunen. 
 
Till VA-planen fogas en åtgärdsplan som beskriver vad kommunen avser 
göra inom VA-området de kommande 10 åren. Åtgärderna har sin 
utgångspunkt i VA-planen och har kompletterats med en 
kostnadsberäkning, tidsplan för arbetet och vem som ansvarar för 
genomförandet. 
 
De kostnader som åtgärderna innebär faller i vissa fall inom 
investeringsbudgeten och i andra inom driftsbudgeten. Vissa åtgärder kräver 
höjda anslag och andra tillhör nämndernas ordinarie arbete. För de senare 
fallen kräver ett genomförande en omfördelning av nämndens budget, en 
höjning av intäkterna eller en begäran om utökat anslag. 
 
Förslag till beslut 

Åtgärdsplanen för 2016-2025 tillstyrks. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  åtgärdsplanen för 2016-2025 tillstyrks. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 82/15  Dnr 15/0068 
Investeringsbehov för kommunens bad- och båtplatser 
 
Ärendebeskrivning 

Tekniska nämnden gav vid sitt sammanträde 2015-08-18, § 53, 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för 
investeringsbehovet för kommunens bad- och båtplatser. 
 
Fulvik 
Den nuvarande bryggan är i dåligt skick och måste bytas ut. För detta finns 
200 000 kr avsatta i investeringsbudgeten. Den fasta bryggan måste läggas i 
och tas bort varje säsong vilket är ett relativt komplicerat arbete som tar tid 
och resurser. 
 
Vi föreslår att bryggan byts ut till flytbrygga som är avsevärt enklare att 
lägga och ta upp. Bryggan kan utvecklas och kompletteras med olika 
anordningar (stegar, sviktbrädor etc) efter behov. Kostnaden beräknas till 
400 000 kr. 
 
Badstranden är välbesökt och en kvalitetshöjning vore att förse den med en 
utedusch. Kostnaden beräknas till 20 000 kr. 
 
Badudden 
Den norra omklädningsbyggnaden är i dåligt skick på grund av fuktskador. 
Vi föreslår att den norra byggnaden rivs och den södra byggnaden höjs upp 
något för att undvika liknande fuktskador. Kostnaden beräknas till 75 000 
kr. 
 
Den nuvarande rutschbanan byts ut. Kostnad ca 5 000 kr. 
 
Iglasjön 
Toalettbyggnaden är sliten och bör bytas ut. En ny beräknas kosta ca 50 000 
kr. 
 
Grillplatserna behöver nya sittplatser. Kostnad ca 5 000 kr. 
 
Dalskär 
En strävan mot att få ”Blå Flagg” bör vara vägledande för utvecklingen av 
badplatsen. Vad detta innebär framgår av de kriterier som organisationen 
Blå Flagg har tagit fram. Kriteriena gäller för hela Europa. Detta innebär 
inte endast badplatsens utrustning utan även tillgänglighet, information och 
miljöutbildning. 
 
Hopptornet är i dåligt skick och måste bytas ut. Kostnaden för ett nytt 
hopptorn inklusive plattform beräknas till 75 000 kr. 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 82/15   
Investeringsbehov för kommunens bad- och båtplatser 
 
Det finns önskemål om en sviktbräda och flotte. En kombination av dessa 
beräknas kosta ca 20 000 kr. 
 
Tillgängligheten till handikapp-rampen bör förbättras. Det är möjligt att 
ansluta från Dalskärsvägen. Det skulle innebära att det går att få en badplats 
med mycket hög tillgänglighet. Kostnaden för en sådan anslutning beräknas 
till 20 000 kr. 
 
Bryggkonstruktionen är sliten och behöver ses över. Vi föreslår att den byts 
ut mot en flytbrygga. Kostnaden beräknas till 200 000 kr. 
 
Det finns önskemål om en liten rutschbana till en kostnad av ca 10 000 kr. 
 
Till nästa säsong har vi införskaffat nytt cykelställ och fler sittplatser. 
 
Småbåtshamnen 
Ett flertal Y-bommar börjar bli dåliga och de behöver bytas ut. Vi bedömer 
kostnaden till ca 100 000 kr. 
 
Gästhamnen 
Hammarbanden och överliggaren är dåliga och behöver bytas ut. 
Kostnaden beräknas till ca 200 000 kr. 
 
Prioritering 

Genomförandet av föreslagna åtgärder måste fördelas över tiden. Mindre 
åtgärder som rutschbanor och sittplatser, avses genomföras under 
kommande säsong. Vi föreslår följande prioritering. 

1. Byte av brygga i Fulvik 400 000 kr 

2. Nytt hopptorn i Dalskär 75 000 kr 

3. Omklädningsbyggnader Badudden  75 000 kr 

4. Ny toalett vid Iglasjön  50 000 kr 

5. Tillgänglighet Dalskär  20 000 kr 

6. Utedusch Fulvik  20 000 kr 

7. Ny badbrygga Dalskär 200 000 kr 

8. Y-bommar småbåtshamnen 100 000 kr 

9. Flotte med sviktbräda 20 000 kr 

10. Hammarband Gästhamnen 200 000 kr 

 

fortsättning 
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FortsättningTN § 82/15   
Investeringsbehov för kommunens bad- och båtplatser 
 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar strategin för utvecklingen av kommunens bad- och 
båtplatser. 

  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   anta strategin för utvecklingen av kommunens bad- och båtplatser samt 
 
att punkterna 1 – 3 i prioriteringslistan ska vara utförda till säsongen 2016  
 och de övriga punkterna ska  vara utföra inom nuvarande  
 mandatperiod. 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 83/15  Dnr 15/0031 
Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder 
 
Ärendebeskrivning 
 

Till samhällsbyggnadsförvaltningen har inkommit flera önskemål om 
hastighetsdämpande åtgärder på det kommunala gatunätet i Torsås. 
 
Södra Brogårdsgatan används som genväg för trafik till industriområdet 
vid Industrigatan/Verkstadsgatan/Ramsågsgatan. Sedan tidigare har gatan 
försetts med sidohinder för att minska hastigheterna. Boenden i området 
önskar att gatan kompletteras med väg-gupp för att få ned hastigheterna 
och om möjligt minska genomfartstrafiken. 
 
Elledalsgatan upplevs som en genomfartsgata och trafikfarlig för barn 
som ska från Applerumsområdet till skolan. En av Torsås större lekplatser 
finns i anslutning till gatan. Flera propåer om hastighetssänkande åtgärder 
har inkommit. 
 
På Applerumsgatan håller enligt IOGT-NTO biltrafikanterna ofta allt för 
höga hastigheter. De föreslår därför väg-gupp eller nedsatt hastighet till 30 
km/h. 
 
Åtgärder 

För att komma till rätta med genomfartstrafik och höga hastigheter är det 
vanligaste och enklaste sättet att reglera trafiken genom skyltning. Men om 
det inte sker någon kontroll av efterlevnaden av en trafikreglering kommer 
regleringen att ha begränsad betydelse. Det innebär att endast skyltning om 
genomfarsförbud och sänkta hastigheter har ringa verkan om risken att bli 
upptäckt är mycket liten. 
 
För att komma till rätta med problemen med höga hastigheter får man 
istället ta till fysiska åtgärder som väg-gupp eller avsmalnande körfält. Dessa 
åtgärder ger istället problem med framkomligheten för större nyttofordon 
och vid snöröjning. Beroende på vilka alternativa körvägar som finns kan 
sådana åtgärder också minska andelen genomfartstrafik men det är inte 
självklart. 
 
Den åtgärd som ger bäst effekt om den kan genomföras är en 
gatuavstängning för att på så sätt förhindra genomfartstrafiken. Det innebär 
då oftast lägre hastigheter eftersom de fordon som då trafikerar gatan hör 
hemma där eller har ärenden dit. En avstängning kan utföras på sådant sätt 
att gång- och cykeltrafiken samt snöröjningen enkelt kan tas sig igenom 
avspärrningen. 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 83/15   
Önskemål om hastighetsdämpande åtgärder 
 
För Elledalsgatan och Södra Brogårdsgatan finns möjligheter att stänga av 
gatorna för att förhindra genomfartstrafiken och på så sätt minska 
trafikflödet och hastigheterna. 
 
Vi har under en vecka i november mätt trafiken på Applerumsgatan utanför 
biblioteket. Av totalt 3 306 fordon körde 54 st över 50 km/h (1,6 %) och 3 
st över 60 km/h. Högsta hastigheten var 63 km/h. Antalet cyklande var 77 
st under samma tid. Då trafikanterna inte behöver ta hänsyn till parkeringen 
vid biblioteket bedöms hastigheterna vara högre längre norrut på 
Applerumsgatan. Fortsatta mätningar av hastigheter och trafikflöden 
kommer att göras under vintern 2015/2016 för att på bästa sätt kunna 
avgöra lämpliga åtgärder och utformning av gatumiljön. 
 
 
Förslag till beslut 

En avstängning av Elledalsgatan och Södra Brogårdsgatan utreds och 
prövas under en begränsad tid. 
 
Fortsatt utredning om utformning av gatumiljön på Applerumsgatan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att en avstängning av Elledalsgatan och Södra Brogårdsgatan utreds och 

prövas under en begränsad tid samt  
 
att  utredningen om utformning av gatumiljön på Applerumsgatan 

fortsätter. 
 
 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 84/15  Dnr 15/0114 
Tillfällig avstängning av Ekbacksvägen 
 
Ärendebeskrivning 
 

Bildningsnämndens arbetsutskott har i ett brev till tekniska nämnden begärt 
att Ekbacksvägen stängs av under dagtid (07:00-16:00). Skälet är att 
idrottshallens parkering kommer att nyttjas av skolbussarna för lämning och 
hämtning av skolbarn under tiden för byggandet av nya Torskolan. 
 
Bedömning 

Förslaget tillstyrks. 
 
Förslag till beslut 

Trafiknämnden beslutar att Ekbacksvägen stängs av för motorfordon 
vardagar kl 07:00 – 16:00 under tiden 1 januari – 15 juni samt 15 augusti – 
31 december 2016 och 2017.  
  
Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 
att   Ekbacksvägen stängs av för motorfordon vardagar kl 07:00 – 16:00   

under tiden 1 januari – 15 juni samt 15 augusti – 31 december 2016 och 
2017.  

 
------ 
Sändlista 
Bildningsnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 85/15  Dnr 15/0094 
Utökad gatubelysning i Gullaboås 
 
Ärendebeskrivning 
 

Emma Svensson, boende på fastigheten Gullaboås 1:69, önskar utökad 
gatubelysning längs väg 504. Emma har tre barn 13, 10 och 6 år. Den äldsta 
åker bussen kl 07:15 och måste då gå längs vägen till närmsta hållplats. 
Under vinterhalvåret är det mörkt och tillsammans med mycket tung trafik 
och eventuella snövallar blir det osäkert för barn att gå längs vägen. 
 

 
 
Bedömning 

Avståndet från fastigheten till närmsta busshållplats är ca 200 meter. 
 
Tekniska nämnden antog kriterier för belysningsanläggningar 2012-03-13, § 
31. Enligt dessa kriterier kan Tekniska nämnden bekosta 
belysningsanläggningar  
 
 
 
fortsättning 
 

Busshållplats och belysning 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 av 16
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-12-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Fortsättning TN § 85/15   
Utökad gatubelysning i Gullaboås 
 
1. Längs gator och vägar inom detaljplanelagda områden där kommunen 

är huvudman 
2. Längs gator och vägar inom områden som utgör sammanhållen 

bebyggelse enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-02-25, § 19 
3. Längs kommunala gång- och cykelvägar 
4. Längs gator och vägar som går mellan områden enligt punkt 1 och/eller 

punkt 2 där avståndet är kort 
5. Längs gator och vägar i anslutning till områden enligt punkt 1 och/eller 

punkt 2 där det bedöms rimligt. I rimlighetsbedömningen ska 
trafiksäkerhetsaspekter och trygghetsaspekter invägas. 

 
Fastigheten Gullaboås 1:69 ligger inte inom detaljplanelagt område och 
ingår inte i ett område med sammanhållen bebyggelse enlig 
kommunfullmäktiges beslut 2009-02-25, § 19.  
 
Avståndet till närmsta område med sammanhållen bebyggelse (Gullaboås, 
enligt kommunfullmäktiges beslut) är ca 600 meter. 
 
Fastigheten omfattas inte av något av Tekniska nämndens kriterier för 
belysningsanläggningar. 
 
Förslag till beslut 

Då fastigheten inte omfattas av de kriterier som beslutats av Tekniska 
nämnden avslås begäran om utökad belysning för fastigheten Gullaboås 
1:69. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   då fastigheten inte omfattas av de kriterier som beslutats av Tekniska 

nämnden avslås begäran om utökad belysning för fastigheten 
Gullaboås 1:69. 

 
------ 
Sändlista 
Emma Svensson, Gullaboås 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 86/15  Dnr 15/0020 
Information- och anmälningsärenden 

  
 Ärendet utgår. 
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TN § 87/15  Dnr 15/0116 
Beslutsattestanter 2016 
 
Ärendebeskrivning 

 

Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 2016. 
 

                         Driftbudget 

                            Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
                             320 Gata/park chef Christian  

Lindström 
Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

                             322 Va-chef Nina Johansson Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

   

                         Investeringsbudget 
   

                            Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
                             320 Samhällsbyggnadschef Martin Storm Gata/park chef  

Christian Lindström 
                             322 Samhällsbyggnadschef Martin Storm VA-chef  

Nina Johansson 
   

                         Balanskonton som är kopplade till: 
   

                             Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 
                              320 Gata/park chef Christian  

Lindström 
Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

                              322 VA-chef Nina Johansson Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
beslutattestanter och ersättare att gälla från och med 2016. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till beslutattestanter och ersättare att gälla 

från och med 2016. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 88/15  Dnr 15/0031 
Nedsättning av hastigheten i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
På grund av ombyggnaden av Torskolan kommer skolbussarna att angöra 
vid parkeringen vid sporthallen under 2016 och 2017. Mellanstadie- och 
högstadieeleverna kommer att röra sig mellan parkeringen och Torskolan 
och troligen ta olika vägar beroende i vilket skede ombyggnaden är.  

 
På grund av detta kommer korsningen Kalmarvägen/Karlskronavägen och 
Allfargatan att bli särskilt belastad med mycket gångtrafik som ska korsa 
Allafargatan. 
 
En tillfällig sänkning till 30 Km/h föreslås därför längs delar av Allfargatan 
(väg 504) Karlskronavägen (väg 513) och Kalmarvägen (väg 130). 
 
Förslaget framgår av nedanstående kartbild. 

 
 
 

 

 

fortsättning 
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Fortsättning TN § 88/15   
Nedsättning av hastigheten i Torsås 
 

Tekniska nämnden/trafiknämndens beslut 
 

Torsås kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 
14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
1§  På väg 130 i Torsås mellan väg 504 och 95 meter norr om väg 504 får 

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
2§  På väg 504 i Torsås mellan 160 meter väster om väg 130 och 70 meter 

öster om väg 513 får fordon inte föras med högre hastighet än 30 
kilometer i timmen. 

 
3§  På väg 513 i Torsås mellan 60 meter söder om väg 504 och väg 504 får 

fordon inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
4 § Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan 

klockan 07.00 – 16.00, tiden 14 januari till 17 juni samt 8 augusti till 23 
december under 2016 och 2017. 

 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 

 
 

 
 
 


