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Plats och tid Tisdag 2016-11-08, Kommunledningskontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Hans Thörn, C, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Christian Lindström, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Monica Anderberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Roger Nilsson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2016-11-11 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  44 - 51
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Roger Nilsson 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2016-11-08   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-11-14 Datum för anslags 
nedtagande 

   2016-12-06 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 44 - 51 
 
§ 44 Budgetuppföljning oktober 2016 
§ 45 Omfördelning investeringsmedel 2016, gata/park 
§ 46 Omfördelning investeringsmedel 2016, VA 
§ 47 Verksamhetsplan och internbudget 2017 
§ 48 Verksamhetsområder för VA i Kvilla 
§ 49 Medborgarförslag – Trafiksituationenen på Norra Tångvägen 
§ 50 Trafikmiljön på Elledalsgatan 
§ 51 Information  

- Ny bruknings- och anläggningstaxa för VA 
- Gatubelysning 
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TN § 44/16  Dnr TN2016-22 
Budgetuppföljning 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2016. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Underskott 1 000 tkr, som härrör sig från ett regresskrav från 
Länsförsäkringar gällande översvämningsskador vid skyfall i Bergkvara 
2014. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 45/16  Dnr 15/TN0045 
Omfördelning av investeringsmedel gata/park 

Ärendeberskrivning 

Investeringsprojektet att anlägga en hårdgjord väg i kvarteret Guldsmeden i 
Bergkvara kommer kunna göras billigare än vad som tidigare tänkts. 
Enligt aktuell offert ska jobbet inte kosta mer än 200 000 kr att genomföra 
och budgeten uppgår till 850 000 kr. Totalt kan vi alltså spara upp till 
650 000 kr. 
Dessa pengar borde omfördelas till andra behövliga projekt i gatumiljö och 
därför föreslås en omfördelning. 
 
Bedömning 

Som första prioritet i omfördelningen har vi sedan tidigare ett 
medborgarförslag att anlägga en förhöjd GC väg utmed Karlskronavägen. 
Det är en bra, säkerhetshöjande åtgärd och vi beräknar att arbetet kan kosta 
mellan 300 000 – 400 000 kr. 
Som andra prioritet bör viss upprustning av gångytor och stensättningar 
utmed Allfargatan prioriteras. Detta beräknas i ett första skede kunna kosta 
mellan 200 000 – 250 000 kr. Allfargatan kommer under 2019 fira sitt 25- 
årsjubileum och inför det får vi 100 000 kr / år av Trafikverket, som är 
väghållare, för åtgärder som kan lyfta miljön utmed stråket genom centrum. 
Trots att vi inte är väghållare måste vi räkna med att skjuta till egna medel 
om status ska höjas utmed Torsås viktigaste centrumstråk, annars kommer 
väghållaren hålla det till ett minimum. 
Som tredje prioritet om medel kvarstår, finns det en plan för att göra en 
snyggare anläggning i rondellen vid brandstationen.  
 
Förslag till beslut 

Att bevilja omfördelning enligt ovanstående förslag. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   investeringsmedel motsvarande 650,0 tkr omfördelas från  Ny väg 

Lövsångaren till GC-väg utmed Karlskronavägen och Upprustning av 
gångytor och stensättningar utmed Allfargatan. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 46/16  Dnr 15/TN0045 
Omfördelning av investeringsmedel 2016 VA 

Ärendebeskrivning 

Investeringsprojektet Ombyggnad Bergkvara reningsverk har blivit billigare 
än beräknat. För projektet finns sammanlagt 17 900 000 kr avsatta. Vi 
närmar oss en slutredovisning och endast två mindre tilläggsarbeten på 
sammanlagt ca 100 000 återstår att godkänna. Kostnaden för ombyggnaden 
beräknas bli ca 1,3 milj kr lägre än det budgeterade. 
På grund av en administrativ oklarhet fick Tekniska nämnden inte de 
500 000 kr som man begärde i tilläggsbudgeten för ombyggnad av 
dagvattenledningar i samband med nybyggnad av Torskolan. Det har också 
tillkommit två tilläggsarbeten för ombyggnad av dagvattenledningar, under 
Allfargatan och under Kalmarvägen. Dessa arbeten planerades att utföras 
kommande år men i samband med ombyggnaden av dagvattenledningen 
över skoltomten har det blivit nödvändigt att utföra dessa redan i år. 
Ledningen under Allfargatan behövdes utföras omedelbart med hänsyn till 
ledningens dåliga kvalitet. För ledningen under Kalmarvägen har nya 
förutsättningar inneburit att arbetet bör utföras i samband med övrigt 
ledningsarbete.  
Kostnaderna för ombyggnad av dagvattenledningen över skoltomten är 
611 000 kr för ledningsarbeten under Allfargatan ca 345 000 kr och för 
Kalmarvägen ca 340 000 kr. 
Vi föreslår att investeringsmedel motsvarande 1,3 milj kr omfördelas från 
Ombyggnad Bergkvara reningsverk till Dagvattenledning Torskolan. 
 

Förslag till beslut 

Investeringsmedel motsvarande 1,3 milj kr omfördelas från Ombyggnad 
Bergkvara reningsverk till Dagvattenledning Torskolan. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   investeringsmedel motsvarande 1,3 milj kr omfördelas från 

Ombyggnad Bergkvara reningsverk till Dagvattenledning Torskolan. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 47/16 Dnr TN2016-20 
Verksamhetsplan och internbudget 2017 för Tekniska 
nämnden 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm redovisar för förslag till 
verksamhetsplan och internbudget 2017 för Tekniska nämnden 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan och internbudget 
för 2017 för tekniska nämnden och överlämna den till kommunfullmäktige 
för fastställande. 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2017 för tekniska  
  nämnden och överlämna den till kommunfullmäktige för fastställande. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 48/16 Dnr TN2016-77 
Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i 
Kvilla 
 
Ärendebeskrivning 

I samband med VA-planen definierades de områden där kommunen enligt 
Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) har ett ansvar för 
försörjningen med vatten och spillvatten. 
 
Ett av dessa områden är Kvilla, beläget ca 1,5 km väster om Torsås 
samhälle. I området finns 34 fastigheter som bildar en sammanhängande 
bebyggelse där avståndet mellan gränsande fastigheter är mindre än 100 m 
(utgående från fastighetens adresspunkt). Se karta och fastighetsförteckning 
i bilaga.  
 
Tät bebyggelse och små fastigheter medför en risk att enskilda avlopps-
anläggningar förorenar dricksvattentäkter eftersom tillräckligt skyddsavstånd 
kan vara svårt att få till. Kvilla är också beläget i ett område med 
genomsläppliga jordarter vilket ytterligare ökar risken för att 
dricksvattentäkter blir påverkade. Med hänsyn till skyddet för människors 
hälsa ska området omfattas av kommunens ansvar att ordna allmän Va-
anläggning. 
 
De fastigheter som inte omfattas av kommunens ansvar är skyldiga att 
ordna enskilda avloppsanläggningar. När det nya verksamhetsområdet byggs 
ut med en allmän Va-anläggning kommer närliggande fastigheter att 
erbjudas möjlighet till enskild anslutning. 
 
Innan beslut om verksamhetsområde i Kvilla fattas av Tekniska nämnden 
ska förslagetet till beslut kommuniceras med berörda fastighetsgare. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att kommunicera förslag till beslut om  
  verksamhetsområde i Kvilla med berörda fastighetsägare. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 49/16 Dnr TN2016-74 
Medborgarförslag – Trafiksituationen på Norra Tångvägen 

 
Ärendebeskrivning 
 

Melker Lyth, Torsås vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun sätter 
upp gupp eller andra farthinder för att få ner hastigheten på Norra 
Tångvägen i Torsås. 
 
Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till tekniska 
nämnden för beredning. 
 
Medborgarförslaget är ställt till fel myndighet eftersom det är Trafikverket 
som är väghållare för väg 518, Norra Tångvägen. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att återsända medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen eftersom ärendet tillhör Trafikverket. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att  återsända medborgarförslaget till kommunstyrelsen eftersom ärendet  
  tillhör Trafikverket. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
SamhällsföreningsSamhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 50/16 Dnr 15/TN0031 
Trafikmiljön på Elledalsgatan 

Ärendebeskrivning 
 
Elledalsgatan har tidigare varit föremål för diskussioner om för hög 
hastighet och onödig genomfartstrafik. 

I en nyinkommen skrivelse från Åke Nyström påtalas problemen på nytt 
och önskemål om hastighetssänkande åtgärder som möjliggör 
framkomlighet för personer med funktionsnedsättning och barnvagnar 
önskas.  
 
Bedömning 

I ett tidigare beslut fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att stänga 
av en del av vägen för att se om det kunde avhjälpa problemen. Åtgärden är 
ej genomförd, då den inte ses som en varaktig och enkelt genomförbar 
lösning. 
En hastighetsmätning är genomförd. I den kan vi se att Elledalsgatan 
används av många cyklister under morgon-, lunch- och kvällstid och att 
hastigheten enligt den 85 percentilen ligger ca 10 km. över tillåten 
hastighetsgräns. 
Vägen är gammal och har under senare åt fått fiber nedgrävd vilket har lett 
till att vägen även behöver ny beläggning. 
Kostnaden för två flyttbara chikaner uppskattas till 100 000 kr. 
 
Förslag till beslut 

Att köpa in två mobila uppsättningar för att tillskapa farthinder i form av 
chikaner som möjliggör gångpassage på jämn asfaltyta. 
Faller förslaget väl ut görs lösningen permanent under 2017. Då tas gamla 
farthinder bort, vägen asfalteras om och nya permanenta chikaner anläggs. 
  
Kostnaden för de mobila chikanerna ses som en investering och tar ur 
ramen för vägunderhåll. 
 
Tekniska nämndena beslutar 
 
att  köpa in två mobila uppsättningar för att tillskapa farthinder i form av 

chikaner som möjliggör gångpassage på jämn asfaltyta. 
 Faller förslaget väl ut görs lösningen permanent under 2017. Då tas 

gamla farthinder bort, vägen asfalteras om och nya permanenta 
chikaner anläggs. 

 
------ 
Sändlista 
Åke Nyström 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 51/16 Dnr TN2016-46 
Information 
 
Ny bruknings- och anläggninstaxa 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm informerade om hur långt arbetet med 
ny bruknings- och anläggningstaxa har kommit. 

 
Gatubelysning 
Teknisk chef Christian Lindström informerade om pågående 
förhandlingar med Kraftringen angående övertagande av gatubelysningen. 
Till nämndens möte i december ska ett förslag till avtal vara klart. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
 
 
 
 
 
 
 


