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Plats och tid Tisdag 2017-04-18, Kommunledningskontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare för Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Hans Thörn, C, tjänsgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Christian Lindström, Teknisk chef 
 Henrik Juel, Utredningsingenjör 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
   
  
  
  
  
  
Utses att justera Roger Nilsson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2017-05-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer 19 -  25
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Roger Nilsson 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2017-05-18   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-05-22 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-06-13 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 19 - 25 
  
§ 19 Budgetuppföljning april 2017 
§ 20 Tidsbegränsad avgift 2017, Lotshamnen 
§ 21 Medborgarförslag – Bristfällig skyltning 
§ 22 Gatubelysning kv Kajan Bergkvara 
§ 23 Trafiknämnden 
 Södra Brogårdsgatan genomfartstrafik förbjuden 
§ 24 Enskilda vägar 
§ 25 Uppvaktning 
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TN § 19/17 Dnr TN2016-20 
Budgetuppföljning 2017 
 
Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning per den 30 april 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 § 20/17 Dnr 2017-43 
Tillfälig hyra 2017 Lotshamnen  
 
Ärendebeskrivning 
 
I en skrivelse från Polarprod AB, Bo Carneholm, ställs frågan om det finns 
möjlighet att disponera kajplats vid sjöräddningen i Bergkvara hamn. 
Anledningen är att bolaget vill starta en verksamhet för båt charter. 

 
Bedömning. 

Hela hamnområdet ägs av Torsås kommun och av den anledningen bör 
förfrågan tillgodoses och en plats i hamnen upplåtas under en 
överenskommen period. 
Det finns idag ingen taxa för att reglera kostnaden utan ett hyresavtal 
upprättas vid fortsatt intresse. 
Hyreskostnaden är 80 kr/m/mån. Från 2018 regleras detta genom då 
gällande taxa. 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att låta Polarprod AB disponera en plats under 
2017 i Bergkvara hamn enligt föreslagen hyra. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  låta Polarprod AB disponera en plats under 2017 i Bergkvara hamn 

enligt föreslagen hyra 80 kr/m/mån. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 21/17 Dnr 2017-25 
Medborgarförslag – Bristfällig skyltning 
 
Ärendebeskrivning 
 
I ett medborgarförslag från Melker Lyth föreslår han kommunfullmäktige 
att förstärka skyltningen till ridanläggning och sporthall. 
Fullmäktige har givit Tekniska nämnden i uppdrag att bereda förslaget. 

 
Bedömning. 

Enligt förslaget skulle bägge skyltningarna sitta inom Trafikverkets 
vägområde. Baserat på tidigare erfarenheter av liknande skyltning samt 
VGU så ”snitslar” inte Trafikverket vägar till lokala besöksmål utan sätter 
endast upp en skylt vid närmaste avfart från länsväg, precis som befintlig 
skyltning. 

 
Förslag till beslut 

Att Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget kring bristande skyltning 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget kring 

bristande skyltning med hänvisning till samhällsbyggnadsförvaltningens 
bedömning. 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 22/17 Dnr 2017-24 
Belysning kv Kajan Bergkvara 

 
Ärendebeskrivning 
 
I en skrivelse från boende i kvarteret Kajan i Bergkvara påtalar de att 
belysning fortfarande saknas på vägen och undrar om den har glömts bort 
eller om avsikten aldrig var att tillskapa någon belysning.  
 
Bedömning. 

Vägen anlades 2005 för att minska antalet farliga utfarter mot Kungsvägen 
E22 och idag är det flera fastigheter som delar på utfarten och därigenom 
på ett säkrare sätt kan komma till och ifrån sina fastigheter. 
Idag utgör gatubelysning en ytterst vital del i kommuners arbete med ökad 
trygghet i våra samhällen och då den nya vägen binder samman ett helt litet 
kvarter med resten av tätorten bör även den belysas. 
 
På platsen finns goda inkopplingsmöjligheter och det bedöms räcka med 4-
5 stolpar utmed gatan. Kostnaden bedöms uppgå till ca 15 000 kr/stolpe 
och skulle kunna inrymmas i den befintliga budgeten för utökning av 
gatubelysning. 
 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att erforderlig belysning monteras ut med 
utfartsvägen i kvarteret Kajan i Bergkvara. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  erforderlig belysning monteras ut med utfartsvägen i kvarteret Kajan i 

Bergkvara. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 23/17 Dnr 2017-48 
Trafiknämnden 
 
Södra Brogårdsgatan genomfartstrafik förbjuden 

Ärendebeskrivning 
 
I enighet med Tekniska nämndens beslut, 2017-04-18, § 15 formaliseras 
dito genom följande trafikföreskrift. 

Tekniska nämnden/Trafiknämndens beslut 
 
Torsås kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1§ andra stycket 9 
och 3§ första stycket trafikförordningen (1998:1276). 
 
1§ På Södra Brogårdsgatan mellan Norra Tångvägen och Industrigatan får 
motordrivet fordon inte föras. 
 
2§ Förbudet gäller genomfart. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft de 1 juli 2017.  
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TN § 24/17 Dnr TN2017-49 
Enskilda vägar 

Ärendebeskrivning 

För att förhindra att våra enskilda vägar riskerar att förstöras genom 
okontrollerad verksamhet så som rally eller dylikt, föreslås tekniska 
nämnden att besluta om att särskilda avtal för att säkerställa återställandet av 
vägarnas skick upprättas. Upprättat avtalsförslag utgör ett tillämpningsbart 
exempel på skrivelse och kan användas av Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
kommande evenemang med externa aktörer. Se aktbilaga. 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna upprättat förslag till avtal att användas vid extra arrangemang 

på de enskilda vägarna att teckans mellan arrangören och kommunen 
samt 
 

att ge teknisk chef Christian Lindström i uppdrag att göra en översyn av 
reglementet för enskilda vägar i syfte att möjliggöra för kommuen att ta 
ut ersättning från vägföreningen om en väg har försörts genom 
oaktsamhet. 
 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 24/17 Dnr TN2017-1 
Information 
 
Hänvisningsskyltar i samhällena 
Roger Nilsson ställer frågan hur hänvisningsskyltar på de kommunala 
gatorna i samhällena underhålls. Christian Lindström redogör för att utbyte 
sker av skyltarna allteftersom behov finns. 
 
Järnvägsbanken i Gunnilkroka 
Roger Nilsson ställer en fråga angående skyltningen om privat väg vid 
järnvägsbanken i Gunnilkroka. Christian Lindström har varit i kontakt med 
fastighetsägaren och skyltarna kommer att plockas bort i veckan. 
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TN § 25/17  
Uppvaktning 
 
Ordföranden Roland Swedestam tackar för uppvaktningen i samband med 
sin födelesedag. 
 


