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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
Plats och tid Tisdag 2017-08-15, Nya Kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Björn Ekelund,  M,  tjänsgörande ersättare för Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Christian Lindström, Teknisk chef 
 Henrik Juel, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Chatarina Holmberg 
 Monica Anderberg, S,  ej tjänstgörande ersättare 
 Mikael Petersson, SD, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
Utses att justera Sven-Erik Tornéus 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2017-08-18 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer 26 - 30
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Sven-Erik Tornéus 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2017-08-15   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-08-21 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-09-12 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  

 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 av 7
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2017-08-15 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 26 - 30 
  
§ 26 Budgetuppföljning juli 2017 
§ 27 VA-utbyggnad Kvilla 
§ 28 Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från Karlskronavägen mot 

centrum 
§ 29 Placering av FTI:s återvinningsstation, sporthallen 
§ 30 Informations- och anmälningsärenden 
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TN § 26/17 Dnr TN2016-20 
Budgetuppföljning 2017 
 
Ärendebeskrivning 

Budgetuppföljning per den 31 juli 2017. 
 
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 § 27/17 Dnr 2017-43 
Delegering av tilldelningsbeslut i upphandling av 
utförandeentreprenaden Kvilla VA-utbyggnad 

 
Ärendebeskrivning 
 
Entreprenaden Kvilla VA-utbyggnad är nu ute på räkning och anbud ska 
lämnas senast måndag 21 augusti. Därefter följer anbudsöppning och 
anbudsutvärdering enligt i förfrågningsunderlaget specificerad mall. 
Tilldelningsbeslut planeras lämnas måndag 28 augusti. 

Det framgår inte av gällande delegationsordning om detta tilldelningsbeslut 
får fattas av VA-chef eller om det ska fattas av nämnden. 
Investeringsbudget är sedan tidigare beslutad av nämnden. 
För att inte fördröja projektet kan tilldelningsbeslutet fattas på delegation av 
VA-chefen istället för att invänta nästa nämndssammanträde eller för att 
inte behöva sammankalla nämnden för extra sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

Att Tekniska nämnden beslutar att Henrik Juel, i egenskap av VA-chef, 
fattar tilldelningsbeslut i entreprenaden Kvilla VA-utbyggnad på delegation 
inom givna ramar. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  kalla till ett extra nämndsmöte måndagen den 28 augusti kl 18.00 för 

presentation av utvärderingen av upphandlingen av 
utförandeentreprenaden Kvilla VA-utbyggnad. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 28/17 Dnr 2017-25 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg från 
Karlskronavägen mot centrum 
 
Ärendebeskrivning 
 
Margareta Kus föreslår i ett medborgarförslag att gång- och cykelvägen 
längs Karlskronavägen förlängs fram till Torget. 
 
Karlskronavägen (lv 513) är en statlig väg där Trafikverket är väghållare. 
Samhällsbyggnadsnämnden kontaktade Trafikverket under våren 2014 och 
efterfrågade ett förslag till utformning och kostnadsberäkning.  

 
Enligt den regionala Transportplanen ska respektive kommun finansiera all 
utbyggnad av gång- och cykelvägar inom tätorterna oavsett vem som är 
väghållare. 

 
Bedömning 

En förlängning av GC-vägen längs lv 513 fram till Torget är en viktig länk 
för att få ett sammanhängande GC-nät i Torsås. 
 
Under våren 2017 har kontakten återupptagits och Torsås kommun och 
Trafikverket har arbetet fram ett avtal kring byggnationen. 
 
För att täcka kostnaden beslutade Tekniska nämnden att omfördela 
överskottspengar från projektet med ny väg på fastigheten Lövsångaren till 
GC-väg utmed Karlskronavägen, se Tekniska nämnden 45/16, Dnr 
15/TN0045. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden översänder yttrandet till kommunfullmäktige som svar 
på medborgarförslaget 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  översända yttrandet till kommunfullmäktige som svar på 

medborgarförslaget. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 29/17 Dnr 2017-24 
Placering av FTI:s återvinningsstation, sporthallen 

 
Ärendebeskrivning 
 
KSAU överlämnar frågan om vart en placering av återvinningsstationen kan 
placeras till Tekniska nämnden. 

 
Bedömning. 

Tekniska nämnden har behandlat frågan sedan tidigare och det finns en 
placering klar med bygglov längs Milessons fastighetsgräns. Om den platsen 
inte gillas föreslås att sista biten av parkeringen hårdgörs med asfalt och att 
nuvarande plats bibehålls och plankas in snyggt av FTI. 

 
Förslag till beslut 

Att Tekniska nämnden beslutar om någon av föreslagna åtgärder inom 
sporthallsparkeringens område. 
 
Yrkanden 
 
Ordföranden Roland Swedstam, S, yrkar att sista biten av parkeringen 
hårdgörs med asfalt och att nuvarande plats för återvinningsstationen 
bibehålls och belysningen utökas samt att återvinningsstationen plankas in 
snyggt av FTI. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  sista biten av parkeringen hårdgörs med asfalt och att nuvarande plats 

för återvinningsstationen bibehålls och belysningen utökas samt att 
återvinningsstationen plankas in snyggt av FTI. 

------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 30/17 Dnr 2017-46 
Infomrmations- och anmälningsärenden 
 
Medborgarförslag – Gång- och cykelväg, Torsås – Kvilla 
I ett medborgarförslag från Nils-Olof Petersson föreslås att en gång och 
cykelväg anläggs utmed den gamla järnvägsbanken mellan Kvilla och 
Torsås. 
Fullmäktige lämnar över frågan för beredning till Tekniska nämnden. 
 
En cykelväg utmed föreslagen sträcka skulle utgöra både en säkrare och mer 
miljövänlig förbindelse mellan målen. 
Det finns många saker att ta hänsyn till så som marklösen, underbyggnad, 
val ytskikt, belysning etc. 
Förvaltningen återkommer med beslutsunderlag till nämndens nästa 
sammanträde. 
 
Idrottsplats, Sahara 
En arbetsgrupp med deltagare från bildning, tekniska och 
kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag för att utveckla 
idrottsplatsen på Sahara. 
 
KS beslutade den 30/5 att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra en 
markundersökning och vidare ta fram en projektering. 
Arbetet påbörjas i höst. 
 
Utvärdering enkät, tekniska nämnden 
Kommunkansliet har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en enkät 
bland tekniska nämndens ledamöter (görs av samtliga nämnder). 
Resultatet redovisades i en sammanställning. 
 
Enskilda vägar 
Christian Lindström informerade om åtgärder som utförts på det enskilda 
vägnätet under våren och försommaren.  


