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Plats och tid Måndag 2017-12-12, Kommunledningskontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Monica Anderberg, S, 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 
 Henrik Juel, VA-chef, §§ 46-52 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
  Björn Ekelund, M 
 Mikael Petersson, SD 
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2017-12-19 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  44 - 53
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Magnus Nilsén 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2017-12-12   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2017-12-19 Datum för anslags 
nedtagande 

   2018-01-10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING § 44 - 53 
  
  
§ 44 Lekplats hyresområdet på Malmen 
§ 45 Tätortsnära skog 
§ 46 Budgetuppföljning november 2017 
§ 47 Gatubelysning Ekelunda 
§ 48 Nyttjanderättsavtal del av Övraby 1:14 
§ 49 Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms till Bergkvara 
§ 50 Medborgarförslag – Utsmyckning i rondell 
§ 51 Internkontrollplan 
§ 52 Informations- och anmälningsärenden 
§ 53 Avslutning 
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TN § 44/17 Dnr 2017-109 
Lekplats hyresområdet på Malmen 
 
Ärendebeskrivning. 

Ulf Peter Rosenblad undrar hur arbetet med en naturlekplats i naturområdet 
kring Vallermans göl enl. beslut 2016-12-12 § 159 fortskrider. 
 
Svar. 

Lekplatsen utgör en del av en större flerårig investering som beviljades 
finansiering och påbörjades längre tillbaka än Kommunfullmäktiges beslut 
om naturlekplatsen. 
Olika slags planteringar, upprustning av gångvägar, plantering av parkträd, 
utplacering av ny brygga, ny belysning etc. är delar i projektet som är 
genomförda. 
Under senhösten 2017 togs första spadtaget för att resa en naturlekplats i 
ekbacken norr om bostadsområdet Malmen. Parallellt med att markarbetena 
pågick ritades och beställdes lekplatsutrustningen, som beräknas inkomma 
innan årsskiftet. Arbetet med montering av lekplatsen kommer att pågå 
under vintern och våren 2018 i den omfattning väder och övrig 
arbetsbelastning tillåter. 
 
Förslag till beslut 

Att tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner 
lägesrapporten och finner frågan besvarad. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att att kommunstyrelsen godkänner lägesrapporten och finner frågan 

besvarad. 
------ 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 av 12
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2017-12-12 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 

 
TN § 45/17 Dnr 2017-64 
Tätortsnära skog 
 
Ärendebeskrivning. 

Jan-Erik Persson vill i en skrivelse till kommunen att trädområdena mitt 
emot prästgården sparas och hålls fria från avverkning då de innehåller 
törnen och buskage som utgör viktiga häckningsplatser för bl a. Näktergal, 
Svarthätta olika sångare mm. 
 
Bedömning. 

Torsås kommun vill i största möjliga mån tillgodose vårt växt och djurliv 
såväl i våra samhällsnära skogar som i våra rena produktionsskogar. I många 
fall kan vi bruka skogen enligt devisen hyggesfritt på olika sätt. 
 
Utifrån den tolkning vi kan göra av skrivelsen så avser den företrädesvis 
skogsområdet nedanför ängen. Det området ligger i utkanten av det 
naturområde vi försöker hjälpa på traven och försiktigt tillgängliggöra för 
att folk ska kunna ta sig närmare naturen och få en möjlighet att skåda olika 
slags fåglar, djur och växter på närmare håll. Att för närvarande behålla 
skogen som häckningshabitat för diverse fåglar taktar bra med övriga planer 
för området. All skog måste dock förr eller senare skötas i större eller 
mindre utsträckning om så bara för att behålla den miljö som finns på 
platsen idag. 
 
De slyuppslag som finns mellan äng och vägen kan komma att tas bort för 
att skapa en siktlinje mot våtmarken och hembygdsgården. 
 
Vi kan inte ålägga Olssonska gården att sköta ängen, men vi kan beakta 
förslaget.   
 
Förslag till beslut 

Att Tekniska nämnden noterar Jan-Eriks skrivelse och finner 
frågeställningarna i den besvarade. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att notera Jan-Eriks skrivelse och finner frågeställningarna i den besvarade. 
------ 
Sändlista 
Jan-Erik Persson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 46/17 Dnr 2016-20 
Budgetuppföljning november 2017 
 
Ärendebeskrivning 
 

Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg och VA-chef Henrik Juel 
redovisar budgetuppföljning för november 2017. 
 
Tekniska nämnden beslutar 

 
att notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 47/17 Dnr 2017-5 
Gatubelysning Ekelunda 
 
Ärendebeskrivning. 

Jim Alexandersson vill i en skrivelse till Tekniska nämnden framföra en 
begäran om att få tre-fyra stycken belysningsarmaturer uppsatta längs 
Ekelundavägen.  
 
Bedömning. 

Frågan bedöms efter en likabehandlingsprincip, där första steget är att se 
om placeringen av belysning längs Ekelundavägen, enligt skrivelsen, utgörs 
av så kallad ”Sammanhållen bebyggelse” enl. beslut KF 182/11. 
Det gör den inte och därför är det inte lämpligt att undanta Ekelundavägen 
från tidigare beslut och bevilja uppsättning av ny gatubelysning.  
 
Förslag till beslut 

Att Tekniska nämnden avslår begäran om gatubelysning längs 
Ekelundavägen. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att avslå begäran om gatubelysning längs Ekelundavägen. 
------ 
Sändlista 
Jim Alexandersson 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 48/17 Dnr 2017-86 
Nyttjanderättsavtal del av Övraby 1:14 
 
Ärendebeskrivning. 

Thomas Holtsäter, Söderåkra vill i en skrivelse få ett nyttjanderättsavtal på 
del av mark hörande till Övraby 1:14. Marken är klassad som allmän 
platsmark. 
 
Bedömning. 

Frågan ska bedömas efter en likabehandlingsprincip, viket i praktiken 
innebär att om en person får ett nyttjanderättsavtal på kommunal mark, ska 
alla som vill ha det också få samma möjlighet. 
Eftersom det är allmän platsmark så bör nyttjanderätten inte överlåtas på 
någon enskild person, utan hållas allmän. 
Detsamma gäller skötseln av våra samhällsnära skogar och naturområden. 
Röjning, gallring och avverkning skall ske på kommunens initiativ, på ett 
sätt som främjar bevarandet av dessa samhällsnära skogsområden. 
 
Allemansrätten är vad som gäller om inte annat är överenskommet med 
kommunen.  
 
Förslag till beslut 

Att Tekniska nämnden föreslår att Kommunstyrelsen avslår begäran om 
tilldela privatpersoner nyttjanderätt på kommunal mark. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslår att Kommunstyrelsen avslår begäran om tilldela privatpersoner 

nyttjanderätt på kommunal mark. 
------ 
Sändlista 
Thomas Holtsäter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 49/17 Dnr 2017-115 
Medborgarförslag – Cykelväg från Bröms till Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 
 

Ulla Andersson, Bergkvara vill i sitt medborgarförslag 2017-11-02 i enlighet 
med tidigare inlämnat medborgarförslag 2009-01-28 att Torsås kommun 
uppför en cykelväg från Bröms till Bergkvara.  
 
Medborgarförslaget är behandlat 2009-04-21 i Tekniska nämnden. Vid det 
tillfället fanns cykelväg med i förslaget till regional infrastrukturplan och 
besvarades. I nu gällande regionala infrastrukturplanen så finns det inte 
längre någon gång- och cykelväg (GC) i Torsås kommun med.  
 
I Trafikverkets förslag till Nationell investeringsplan finns förbifart 
Bergkvara med och den kommer att innebära att trafikflödena ändras. 
Utifrån det behöver det göras djupare trafikanalyser. 
 
I verksamhetsplanen för Tekniska nämnden framgår att vi ska ta fram en 
GC-plan. Den är ett viktigt planeringsunderlag i översiktsplanearbetet som 
påbörjats. I översiktsplanen framgår hur kommunen planerar mark- och 
vattenanvändningen i kommunen. Eftersom det händer mycket inom 
trafikområdet så är det ett arbete som vi behöver arbeta vidare med. 
 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget 
avslås eftersom vi planerar att göra en GC-plan för hela kommunen och där 
en prioritering kommer att göras av GC-vägar. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås eftersom vi 

planerar att göra en GC-plan för hela kommunen och där en 
prioritering kommer att göras av GC-vägar. 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 50/17 Dnr 2017-116 
Medborgarförslag - Utsmyckning rondell. 
 

Ärendebeskrivning. 

Ulf Peter Rosenblad vill i ett medborgarförslag att Torsås kommun gör en 
rondellutsmyckning i rondellen vid Sture Peterssons väg/ Industrigatan/ 
Bergkvaravägen. I form av en fjäder och ett större avgassystem. 
 
Svar. 

Utan att ifrågasätta medborgarförslagets berättigande eller estetik, så har 
Torsås kommun för egen del redan ställt frågan om utsmyckning till 
Trafikverket och fått avslag på densamma. 
Trafikverkets beslut finns bifogat som bilaga. 
 
Förslag till beslut 

Att tekniska nämnden förslår Kommunfullmäktige att med Trafikverkets 
beslut i grunden avslå medborgarförslaget. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att förslå Kommunfullmäktige att med Trafikverkets beslut i grunden avslå 

medborgarförslaget. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 51/17 Dnr 2017-119 
Internkontrollplan 
 
Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg presenterar förslag till 
internkontrollplan för tekniska nämnden. 

  

TEKNISKA NÄMNDENS INTERNKONTROLLPLAN  

Vad ska följas upp?  Hur ska 
uppföljningen 
ske? 

Vem ansvarar?  Rapport 

Säkerheten på 
Badplatser och 
Lekplatser 

Kontinuerliga 
kontroller  

Förvaltningschef Via verksamhets-
berättelsen 

Rutin för fakturering 
av taxor och avgifter 

Stickprov av 
efterlevnaden 

Förvaltningschef/Administrativ 
assistent 

Via verksamhets-
berättelsen 

Entreprenörsavtal Stickprov av 
leveranser 

Förvaltningschef/Verksamhetschef Via verksamhets-
berättelsen 

 

Tekniska nämnden beslutar 
 
att anta upprättad internkontrollplan för tekniska nämnden. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 52/17 Dnr 2017-1 
Infomration- och anmälningsärenden 
 
Trygghetsvandring 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg redogjorde för synpunkter som 
framkommit vid trygghetsvandringar som genomförts i Torsås och Gullabo 
samhällen. 
 

Torskolans bussangöring 
Samhällsbyggnadschef Chatarina Holmberg redogjorde för den planerade 
ombyggnaden av in- och utfart vid Torskolan samt trafiksäkerhesåtgärder 
på Kalmarvägen. 
 
Beslut begäran om sänkt hastighet  Brömsebro 
Länsstyrelsen i Kalmar läns belsut att avslå ansökan om hastighetssänkning 
till 70 km/h på väg E22 vid Brömsebro. 
 

Status Berkgvara renignsverk 
VA-chef Henrik Juel redogjorde för hur reningsprocessen biologisk 
kväverening och biologisk fosforrening på Bergkvara reningsverk fungerar. 

 
Enskilda vägar 
Redovisning av dagbok från Svevia på utförda åtgärder på de enskilda 
vägarna hittillls under året. 
 

Höga hastigheter på Allfargatan 
Hastigheterna är emellanåt höga längs Allfargatan, då många inte anpassar 
sin hastighet efter rådande väglag och yttre omständigheter utan efter vad 
som står på hastighetsskyltarna. En hastighetsöversyn i kommer att 
genomföras i Torsås samhälle. Ärendet återkommer vid nämndens 
sammanträde i januari. 
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TN § 53/17 
Avslutning  
 
Ordföranden Roland Swedestam, S, tackar tjänstemän och ledamöter för 
det gångna året och önskar en God Jul och Ett Gott Nytt År.  
1:e vice ordförande Magnus Nilsén, M önskar ordföranden en God Jul och 
ett Gott Nytt År.  
_____ 
 


