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Plats och tid Måndag 2017-11-06, Kommunledningskontoret, Torsås kl 18.00 -19.30 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare för Sven-Erik Tornéus 
 Magnus Nilsén,  M 
 Hans Thörn, C, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Chatarina Holmberg, Samhällsbyggnadschef 
 Christian Lindström, Gata/park-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Mikael Petersson, SD 
  
  
  
  
  
Utses att justera Roger Nilsson 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2017-11-10 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  40 - 43
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Roger Nilsson 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2017-11-06   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-11-13 Datum för anslags 
nedtagande 

   2017-12-05 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 40 – 43 
  
§ 40 Verksamhetsplan och internbudget 2018 
§ 41 Flytt av gräns tättbebyggt område Kalmarvägen   
§ 42 Motion – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun 
§ 43 Övrgia frågor 
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TN § 40/17 Dnr 2017-19 
Verksamhetsplan 2018 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg redovisar förslag till 
verksamhetsplan och internbudget 2018 för tekniska nämnden. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan och internbudget 
för 2018 för tekniska nämnden och överlämna den till kommunfullmäktige 
för fastställande samt att ge förvaltningenen i uppdrag att till nämndens 
sammaträde i december arbeta fram ett förslag till internkonrollprogram. 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsplan och internbudget för 2018 för tekniska 

nämnden och överlämna den till kommunfullmäktige för fastställande 
samt  
 

att  ge förvaltningenen i uppdrag att till nämndens sammaträde i december 
arbeta fram ett förslag till internkonrollprogram. 

 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 41/17 Dnr 2017-82 
Trafiknämnden  
Flytt av gräns tättbebyggt område Kalmarvägen 
 
Ärendet utgår. 
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TN § 42/17 Dnr 2017-98 
Motion – Vägskyltar vid infart till Torsås kommun 

 
Ärendebeskrivning 
 
Ärendebeskrivning. 

Janita och Martin Kirchberg, SD hemställer i en motion att Torsås kommun 
tillskriver Trafikverket för att begära att de sätter upp skyltar med ”Torsås 
kommun” vid alla statliga vägar in till kommunen samt att kommunen på 
sina större vägar in till kommunen sätter upp skyltar med ”Torsås 
kommun”. 
Motionen är överlämnad till kommunchefen för beredning. 
 
Bedömning. 

Efter en kontakt med Trafikverkets personal har vi fått följande som svar. 
Trafikverket jobbar strikt och konsekvent efter sina egna riktlinjer i VGU 
(Vägars och gators utformning). VGU används även av många kommuner, 
inklusive Torsås kommun, som en slags teknisk handbok då den är mycket 
omfattande. 
Sedan ett antal år sätter Trafikverket i enlighet med VGU endast upp 
kommungränsskyltar vid de större riksvägarna.  
 
För inte allt för många år sedan levde många orter egna liv med sk. 
vägmästare och med deras goda vilja skyltades även mindre statliga vägar 
med kommungränsskyltar som på många platser finns kvar. 
Om dessa skyltar t ex. blir påkörda eller av ålderdom och slitage inte längre 
har någon funktion kommer de sannolikt att tas bort och inte ersättas, då de 
inte uppfyller kraven för sin existens enl. VGU. 

 
Om Trafikverket i enighet med VGU gör bedömningen att små statliga 
vägar inte ska skyltas med kommungränsskyltar bör kommunens 
bedömning att skylta ännu mindre, enskilda vägar vara den samma. 
 
Förslag till beslut 
 
Att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen om skyltning vid infarterna 
till Torsås kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
Att ställa sig bakom gata/park-chefens bedömning som är gjord utifrån 

samtal med Trafikverket och föreslå kommunstyrelsen att avslå 
motionen om skyltning vid infarterna till Torsås kommun. 

------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 43/17 Dnr 2017-1 
Övriga frågor 
 

Frågor ställdes gällande skötsel av grusvägar, upphandlingar och fordon. 

 

 


