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 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-02-10 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2015-02-10, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 –  20.30 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C 
 Per Olov Wickius, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-chef 
  Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Monica Fredriksson, S, ej tjänstgörande ersättare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
 Hans Thörn, C, ej tjänstgörande ersättare 
 Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
Utses att justera Per Olov Wickius 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2015-02-14 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  1 - 14
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Per Olov Wickius 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2015-02-10   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-02-16 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-03-10 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 1 - 12 
 
§ 1 Årsredovisning 2014 
§ 2 Kompletteringsbudget 2015 
§ 3 Verksamhetsplan 2015 
§ 4 Representant till funktionshinderpolitisk plan 
§ 5 Intressegruppen för enskilda vägar 
§ 6 Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås 
§ 7 Motion – Laddstolpar för elbilar 
§ 8 Skogsröjning/avverkning Applerum Torsås 
§ 9  Borttagning av tång Örarevet 
§ 10 Dränering Ekbacken 
§ 11 Kurser och konferenser 
§ 12 Information och anmälningsärenden 
§ 13 Övriga frågor 
§ 14 Sammanträdesdag mars 
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TN § 1/15  Dnr 14/TN0005 
Budgetuppföljning/Årsredovisning 2014 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av Verksamhetsberättelse 2014 för tekniska nämnden med 
måluppfyllelse och resultat. 
 
Den skattefinansierade verksamheten har ett överskott mot budget på 
1 000,0 tkr. Överskottet förklaras av ökat driftbidrag till enskilda vägar från 
Trafikverket och lägre vinterväghållningskostnader än förväntat. 
 
Den affärsdrivande verksamheten redovisar ett underskott mot budget på 
600,0 tkr. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättad verksamhetsberättelse 2014 för tekniska nämnden 

och överlämna den till kommunfullmäktige. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 2/15  Dnr 14/0050 
Kompletteringsbudget 2015 
 
Ärendebeskrivning  
 
Förslag till kompletteringsbudget 2015. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fortsättning 
 

SKATTEFININSERAD VERKSAMHET 

Kod  Projekt  Tkr 

1303  Gator i tätort  221,0 

1307  Vision Bergkvara  1 259,0 

1309  Brygga Fulvik  200,0 

1314  Skyltar Ortsnamn o hänvis  39,0 

1315  Vågbrytare  1 000,0 

1317  Trafiksäkerh åtg Bryggarg  75,0 

1320  Muddring småbåtshamn  1 710,0 

1323  Väg Ragnabo 3:23, 3:28  520,0 

1384  Dagvattenpumpstn Sahara  209,0 

1392  Parkanläggningar  20,0 

1395  Tillgänglighetsanpassningar  431,0 

1396  Fordon Gata/Park  723,0 

Summa  6 407,0 

AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET 

Kod  Projekt  Tkr 

1306  Ledningsnät  436,0 

1318  B‐kvara ren.verk, kvävere  6 775,0 

1319  Gullabo vattenverk  83,0 

1322  Projektering Kvilla  100,0 

1328  Maskiner  100,0 

1370  Bidalite vattenverk  200,0 

1394  Reinvestering spillvatten  1 904,0 

Summa  9 598,0 
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fortsättning TN § 2/15, Kompletteringsbudget 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till kompletteringsbudget för år 
2015, att begära utökat investeringsanslag för affärsdrivande verksamhet 
med 675,0 tkr samt att överlämna ärendet till kommunfullmäktige. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   hos kommunfullmäktige begära kompletteringsbudget för år 2015 med 

6407,0 tkr för skattefinansierad verksamhet och med 9 598,0 tkr för 
affärsdrivande verksamhet samt 
 

att  utöver kompletteringsbudget begära utökat investeringsanslag 2015 för 
affärsdrivande verksamhet med 675,0 tkr. 

 
----- 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
 

Begäran om ökat investeringsanslaganslag 

Utökning av verksamhetsområde Gunnarstorp 

Enl KF §130/14, 2014‐11‐24  500,0 

Avstängningsmaterial  100,0 

Reservkraft+ byggnad Pst Biodammen  75,0 

Summa   675,0 
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TN § 3/15  Dnr 14/0050 
Verksamhetsplan 2015 
 
Ärendebeskrivning 
 
Samhällsbyggnadschefen redovisar förslag till verksamhetsplan 2015 för 
tekniska nämnden. 

Med utgångspunkt från visionen ”Ett gott liv i en livskraftig kommun” har 
kommunfullmäktige beslutat om ett antal övergripande strategiska mål för 
2015-2017 utifrån perspektiven Hållbar utveckling och Effektiv organisation. 

  
Respektive nämnd redovisar i verksamhetsplanen vad den kommer att 
arbeta med för att uppfylla kommunfullmäktiges och nämndernas mål och 
uppdrag och vad man avser att mäta för att nå måluppfyllelsen.  
 

Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2015 för 
tekniska nämnden och överlämna den till kommunfullmäktige för 
fasställande. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna verksamhetsplan för 2015 för tekniska nämnden och  
 överlämna den till kommunfullmäktige för fastställande samt 
 
att godkänna förslag till internbudget 2015 för skattefinansierad och  
 affärsdrivande verksamhet. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 4/15  Dnr 15/TN0016 
Representant till styrgruppen, funktionshinderpolitisk plan 

 
Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder samt bostadsbolag att 
utse en representant till styrgruppen för funktionshinderpolitisk plan och 
redovisa utsedda representanter till kommunkansliet. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att utse följande representant till styrgruppen för funktionshinder politisk 

plan; 
 
 S Roland Swedestam 
  Tjärkulla 104 
  385 93  Torsås 
 
------ 
Sändlista 
Kommunkansliet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Akten 
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TN § 5/15  Dnr 15/TN0015 
Representant till intressegruppen enskilda vägar 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   utse följande representanter till intressegruppen för enskilda vägar; 
 
 S Roland Swedestam 
  Tjärkulla 103 
  385 93  Torsås 
 
 M Magnus Nilsén 
  Kroka Andragård 
  Djursviksvägen 23B 
  385 97  Söderåkra 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 6/15  Dnr 14/TN0113 
Medborgarförslag – Fler papperskorgar i Torsås 
 
Ärendebeskrivning 
 
Melker Lyth, Torsås föreslår i ett medborgarförslag att fler papperskorgar 
sätts upp i Torsås. Bland annat i krysset Norregatan/Elledalsgatan, 
busshållsplatserna vid Mariahemmet, promenadstråket från Skogsgläntan 
bort till Vallermansgöl samt även längs Karlskronavägen. 
 
Det pågår ett ständigt arbete med att placera ut och placera om 
papperskorgar och hundlatrinskorgar på samhällsbyggnadsförvaltningens 
tekniska avdelning och hänsyn kommer att tas till förslaget vid nästa 
översyn av pappers-/hundlatrinkorgar. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslår att tekniska avdelningen tar hänsyn till Melker 
Lyths önskemål om fler papperskorgar när de gör nästa översyn av  
pappers-/hundlatrinskorgar, samt att överlämna svaret till 
kommunfullmäktige. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att att tekniska avdelningen tar hänsyn till Melker Lyths önskemål om fler 

papperskorgar när de gör nästa översyn avpappers-/hundlatrinskorgar, 
samt  
 

att  överlämna svaret till kommunfullmäktige. 
 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 7/15 Dnr 14/TN0104 
Motion – Laddstolpar för elbilar 

Ärendebeskrivning 
 
Motion gällande införskaffande av 5 stycken laddstolpar för elbilar i 
samhällena Torsås, Söderåkra och Bergkvara har inkommit. Detta för att ge 
allmänheten möjlighet att kunna använda elbilar i framtiden. 
 
Samråd har skett med Torsås Fastighets AB eftersom det kan finnas 
möjlighet att utan nytt elabonnemang placera ut laddstolpar vid deras 
fastigheter.  
De har möjlighet att vid gamla postens parkeringsplats placera ut förslagsvis 
2 stycken laddstolpar för elbilar 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden föreslår att 2 st laddstolpar placeras ut vid gamla postens 
parkeringsplats i Torsås på försök, samt att överlämna svaret på motionen 
till kommunfullmäktige. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
Att två st laddstolpar placeras ut vid gamla postens parkeringsplats i Torsås 

på försök i två år och att en utvärdering görs därefter samt  
 

att  överlämna svaret på motionen till kommunfullmäktige. 
 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 8/15 Dnr 13/TN0163 
Skogsröjning/avverkning Applerum Torsås 

Ärendebeskrivning 
 
Ett antal fastighetsägare i Applerum i Torsås samhälle har vid ett flertal 
tillfällen påpekat att ett annat synsätt måste gälla då röjning/avverkning av 
skog sker i tätorterna nära bebyggelse. 
 
Södra har tidigare gjort en skogsavverkning i det aktuella området. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden beslutar att tekniska avdelningen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Södra tar hänsyn till de 
önskemål som framförts av fastighetsägaren i det aktuella området vid nästa 
tillfälle då skogsområdet skall röjas.  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  tekniska avdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans 

med Södra tar hänsyn till de önskemål som framförts av 
fastighetsägaren i det aktuella området vid nästa tillfälle då 
skogsområdet skall röjas.  

 
------ 
Sändlista 
Bo Johnér, m.fl 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 9/15 Dnr 15/TN0008 
Borttagning av tång vid Örarevet 

Ärendebeskrivning 
 
Från Torsås Naturvårdsförening föreligger ett förslag om borttagning av 
ilandfluten tång vid Örarevet söder om Fulviks badplats. 
Tekniska avdelningen tar varje år bort tång som flutit iland på badplatsen. 
Det åligger bara samhällsbyggnadsförvaltningen att sköta de kommunala 
badplatser där det ibland är nödvändigt att ta hand om ilandfluten tång. 
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden finner ingen anledning att utöka sitt ansvar med att ta 
hand om mer ilandfluten tång än vad som idag förekommer vid våra 
badplatser. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att nämnden finner ingen anledning att utöka sitt ansvar med att ta hand 

om mer ilandfluten tång än vad som idag förekommer vid våra 
badplatser. 

 
------ 
Sändlista 
Torsås Naturskyddsförening  
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 10/15 Dnr 13/TN0142 
Ekbacken i Söderåkra 

Ärendebeskrivning 
 
Sedan ett par år tillbaka är delar av Ekbacken i Söderåkra översvämmad. 
Även under torra perioder är marken vattensjuk 
Orsakerna till en ökad vattenansamling har trots diverse undersökningar av 
lantmäteriet, Södra skogsägaren och samhällsbyggnadsförvaltningen inte 
kunna fastställas. 
Vattenansamlingen har under vintern utökats och flera träd står i vatten. 
 
En del åtgärder är inplanerade i anslutning till Ekbacken i Söderåkra; 
En rensning av kanalen Lake Bäck kommer att utföras under sommaren 
2015 i enlighet med tillstånd från Länsstyrelsen i Kalmar län och en 
urgrävning av vägdiket mot Idrottsvägen kommer att utföras under våren. 
Båda åtgärderna kan leda till minskande mängder vatten i Ekbacken. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att uppdra åt förvaltningen att lösa problemet med vattenansamlingen i 

Ekbacken i Söderåkra. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 11/15  Dnr 15/TN0019 
Kurser och konferenser 

 
SKL inbjuder till  
Presidiekonferens för tekniska nämnder. 10-11 mars i Saltsjöbaden.  
 
Svenskt Vatten planerar att genomföra en heldagsutbildning för 
förtroendevalda vid tre tillfällen under våren. Utbildningens innehåll vänder 
sig särskilt till personer med politiska förtroendeuppdrag som är relevanta 
för de kommunala vattentjänstverksamheterna.  
Utbildningstillfällen; 
Stockholm den 15 april 
Göteborg den 28 april 
Malmö den 6 maj 
 
Svenskt Vatten erbjuder även en webbutbildning för förtrondevalda. 
8 moduler som tar ca 90 minuter att gå igenom. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att erbjuda presidiet i nämnden att delta i konferensen för tekniska 

nämnder den 10-11 mars i Saltsjöbaden samt 
 

att delta i Svenskt Vattens webbutbildning för förtroendevalda.  
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 12/15   Dnr 15/TN0020 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Reglemente Tekniska nämnden 
Vid nämndens möte i mars kommer reglementet att tas upp för 
förtydligande och revidering. 

 

Delegationsordning 
Vid nämndens möte i mars kommer delegationsordningen att tas upp för 
förtydligande och revidering. 

 

Reglemente för enskild väghållning 
Vid nämndens möte i mars kommer reglementet att tas upp för 
förtydligande och revidering. 
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TN § 13/15  Dnr 15/TN0018 
Övriga frågor 

 
Åsa Haglund-Rosenborg, C,  har ställt en fråga gällande landbaserade 
sjömärken. Trafikverket som underhåller sjöfartsmärken till havs, sköter de 
även underhållet på landbaserade sjöfartsmärken. 
I Bergkvara finns ett antal landbaserade sjömärken som synes behöva en 
översyn. 
 
Handelshamnen har använt tidigare sig av landbaserade sjöfartsmärken, s.k. 
enslinjer, och de har även skött underhållet. 
 
Tekniska nämnden har endast ansvar för fritidshamnen och de landbaserade 
sjöfartsmärkena kan inte räknas inom nämndens ansvar. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 av 17
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-02-10 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 

 
TN § 14/15  Dnr 15/TN0001 
Sammanträdesdag mars 

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att nämndens möte i mars flyttas till den torsdagen 19 mars kl 18.00, 

Kommunledningskontoret.  
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
 


