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Plats och tid Tisdag 2015-11-17, Bergkvara reningsverk, Torsås kl 17.00 – 18.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Kent Freij, SD, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg 
 Roger Nilsson, SD 
  
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2015-11-20 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  73 - 79
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Magnus Nilsén 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2015-11-17   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2015-11-23 Datum för anslags 
nedtagande 

   2015-12-15 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 73 - 79 
 
§ 73 Budgetuppföljning oktober 2015 
§ 74 Omfördelning av investeringsanslag 
§ 75 Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra 
§ 76 Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för motorfordonstrafik 
§ 77 Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
§ 78 Sammanträdesdagar för Tekniska nämnden 2016 
§ 79 Informations- och anmälningsärenden 
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TN § 73//15  Dnr 15/0035 
Budgetuppföljning oktober 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning oktober 2015. 
 
Gata/park: Överskott 100,0 tkr mot budget 
 
VA: Högre intäkter med 600,0 tkr mot budget men också högre kostnader 
med 600,0 tkr mot budget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 74/15  Dnr 15/00 
Omfördelning av investeringsanslag 
 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt kommunens budgetdokument är Nämndernas investeringsbudget ett 
”samlingsanslag” förutom större investeringar (över 2 Mkr)… Nämnden äger rätt att 
själv omdisponera erhållet investeringsanslag mellan olika investeringsprojekt förutom för 
större investeringsprojekt, över 2 Mkr. (Årsplan och budget 2015) 
 
I 2015 års investeringsbudget finns 200 000 kr anslaget till ”skalskydd 
vattenverk” (projekt 1354).  
 
Torsås kommun har avtal med Securitas för bevakningstjänster. Securitas 
har ett upplägg som innebär att utrustning för bevakningstjänster betalas av 
via avtal med fasta priser. VA-verksamheten har tecknat ett med Securitas 
för övervakning av samtliga vattenanläggningar samt Bergkvara reningsverk. 
En fast månadsavgift betalas under tre år och därefter tillhör utrustningen 
verksamheten. Kostnaden belastar driftbudgeten och investeringsanslaget 
har därför inte behövts nyttjas. 
 
Under 2015 har VA-verksamheten fått en förfrågan från en fastighet i 
Äskebäcksmåla om anslutning till kommunalt VA utanför 
verksamhetsområdet. Denna förfrågan accepterades men kräver ett byte av 
två stycken transportpumpar på Bergkvara vattenverk. Pumpbytet möjliggör 
även en framtida anslutning av fastigheter i Målen, som verksamheten 
tidigare har fått förfrågningar ifrån. Pumparna kostar ca 150 000 kr totalt 
och enligt gällande redovisningsregler ska de bokföras som en investering. 
 
På grund av ovanstående föreslås tekniska nämnden att besluta att 
omfördela investeringsmedlen för projekt 1354, ”skalskydd vattenverk”, till 
projekt 1328, ”maskiner”.  

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att omfördela investeringsmedlen för projekt 
1354, ”skalskydd vattenverk”, till projekt 1328, ”maskiner”.  

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   omfördela investeringsmedlen för projekt 1354, ”skalskydd 

vattenverk”, till projekt 1328, ”maskiner.  
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 av 10
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2015-11-17 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
TN § 75/15  Dnr 15/0090 
Medborgarförslag – Överta skötseln av rondellen i Söderåkra 
 
Ärendebeskrivning 
 
Jan-Erik Persson vill att Torsås kommun tar över skötseln av rondellen i 
Söderåkra. Rondellen behöver snyggas upp. Vid parkeringsfickan intill 
Hembygdsparken i Bergkvara växer det nässlor. Jan-Erik Persson föreslår 
att dess grävs upp och istället planteras en rabatt. 
 
Beredning 

Väghållare för lv 570 är Trafikverket. Det är också Trafikverket som 
ansvarar för skötsel och underhåll av planteringar och utsmyckning i 
rondellen. 
 
Rondellen är det första intrycket av Söderåkra och det är viktigt att den är 
inbjudande och välskött. Vi har flera gånger påtalat den bristande skötseln i 
rondellen men tyvärr utan påtaglig effekt. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte resurser att ta på sig mer 
underhållsarbete utanför kommunens ansvarsområden. Den praktiska 
skötseln av rondeller är dessutom komplicerad och tidskrävande med 
upprättande av trafikanvisningsplaner, skyddsåtgärder etc. 
 
Med stöd av medborgarförslaget avser vi att än en gång att påtala det 
bristande underhållet till Trafikverket. 
 
Parkeringsfickan i Bergkvara har rensats från nässlor och kanterna slås 
regelbundet under året. Att anlägga en rabatt i detta läge är mindre lämpligt. 
 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen 
som svar på medborgarförslaget. 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   anta yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen som svar på 
 medborgarförslaget. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 76/15  Dnr 15/0092 
Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 
Ärendebeskrivning 

I ett medborgarförslag vill Jan-Erik Persson att Torsås kommun stänger av 
Ekbacksvägen för motorfordonstrafik. Skälet är att vägen passerar 
hembygdsparken och ett vackert naturområde med många gående. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2015-09-14, § 111 att översända 
medborgarförslaget till Tekniska nämnden för beredning. 
 
Beredning 

Ekbacksvägen har tidigare varit stängd för biltrafik men öppnades för 
motorfordon 1995. 
 
Ödet har iordningsställts som ett vackert rekreationsområde som lockar 
många Torsåsbor. Hembygdsföreningen har flera aktiviteter med många 
besökande. En fortsatt satsning på området görs i och med det 
vattenvårdsprojekt som inletts under året. 
 
Det förekommer buskörning mellan parkeringsplatserna vid kyrkan och 
idrottshallen. 
 
Vägen har en mycket begränsad funktion i trafiknätet och fungerar mer som 
en olämplig smitväg mellan Allfargatan och Karlskronavägen. 
 
Hembygdsföreningens ordförande meddelar att föreningen har haft frågan 
uppe på styrelsemöte och föreningen anser inte att vägen ska stängas av för 
biltrafik. Med hänsyn till risken för skadegörelse är det bättre att det rör sig 
människor i området. Hembygdsföreningen tycker dessutom att det är bra 
att vägen är något gropig då det hindrar alltför höga farter. 
 
Bedömning 

Med hänsyn till utvecklingen i området runt Ekbacken och Ödet är det ur 
trafiksäkerhetssynpunkt mindre lämpligt att hålla vägen öppen för biltrafik. 
Utan bilar på vägen finns bättre förutsättningar för hela området att bli ett 
tryggt och attraktivt strövområde för Torsåsbor och besökande. 
 
fortsättning 
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fortsättning TN § 76/15   
Medborgarförslag – Stäng av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden antar yttrandet och översänder det till kommunstyrelsen 
som svar på medborgarförslaget. 
 
Yrkanden 
 
Roland Swedestam, S, yrkar med hänvisning till Hembygdsföreningens 
yttrande, att Ekbacksvägen ej stängs av för motorfordonstrafik. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   i enlighet med Roland Swedestams, S yrkande att med hänvisning till 

Hembygdsföreningens yttrande, ej stänga av Ekbacksvägen för 
motorfordonstrafik samt 

 
att översända ärendet till kommunfullmäktige som svar på 
 medborgarförslaget. 
 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 77/15  Dnr 15/00 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
 
Ärendebeskrivning 
 
XX XX har ansökt om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Av ansökan 
framgår att sökanden inte själv kör fordonet. Till ansökan har bifogats ett 
läkarintyg där det framgår att sökanden med hjälpmedel kan förflytta sig på 
plan mark i ca 10 meter och ej behöver regelmässig hjälp utanför fordonet. 
 
Av 13 kap 8 § trafikförordnigen (1998:1276) framgår att parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad kan utfärdas till rörelsehindrad som själva kör 
motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver 
hjälp av föraren utanför fordonet. Ett tillstånd får endast utfärdas till en 
rörelsehindrad som har ett varaktigt funktionhinder som innebär att han 
eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. 

 
 Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73) framgår att 
bedömningen av om en rörelsehindrad som inte kör motordrivet fordon, 
regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet, bör grundas på 
sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.  
 
Handlingar i ärendet 

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad från XX XX. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden/Trafiknämnden beslutar 
 
Att avslå XX XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad med 
motiveringen att sökanden ej kör fordonet själv och ej behöver regelbunden 
hjälp utanför fordonet och därmed ej har ett funktionshinder som avses i 13 
kap 8 § trafikförordningen. 
  
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   avslå XX XX ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad med 

motiveringen att sökanden ej kör fordonet själv och ej behöver 
regelbunden hjälp utanför fordonet och därmed ej har ett 
funktionshinder som avses i 13 kap 8 § trafikförordningen. 

------ 
Sändlista 
XX XX 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 78/15  Dnr 15/00 
Sammanträdesdagar 2016 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag på sammanträdesdagar för Tekniska nämnden för år 2016: 
 
Februari  16 
Mars  15 
April  12 
Maj  17 
Juni  14 
Juli  - 
Augusti  16 
September 20 
Oktober  18 
November 15 
December 13 
 
Sammanträdet börjar kl. 18.00 om inte annat bestäms. 
Plats: Nya kommunkontoret  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till sammanträdesdagar för tekniska 

nämnden för år 2016. 
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TN § 79/15  Dnr 15/0020 
Information- och anmälningsärenden 

 
Överskridande av riktvärde på Bergkvara reningsverk 
Under kvartal 3 överskreds riktvärdet på 0,3 mg/l för totalfosfor på 
Bergkvara reningsverk. Medelvärdet beräknades till 0,34 mg/l. 
Detaljprojekteringen för om- och tillbyggnaden av reningsverket har pågått 
sedan i juni. För att ta reda på hur befintliga bassänger ser ut tömdes en linje 
i månadsskiftet augusti/september. Detta medförde mindre störningar på 
reningsprocessen och är den troliga orsaken till analysresultaten. 
 
VA-anslutning Åd mot Gunnarstorp 
Arbetet kommer att utföras under vintern. Utförandet är bestämt och 
fastighetsägarna är tillfrågade om tillstånd att förlägga ledningar i deras 
mark. 
 
Badplatser 
En strategi håller på att utarbetas. Redovisning kommer att ske på tekniska 
nämndens sammanträde i december. 
 
Kanalrensning Lakebäck 
Besked från Länsstyrelsen har inkommit. Ingen ändring av tillståndet. 
Rensning av kanalen får ej ske under tiden september-maj.  
Åtgärderna kommer att utföras nästa sommar. 
 
Fiber 
Det finns problem med återställningen av gator och grönområden efter 
fibernedläggningen. 
Samhällsbyggnadschef Martin Storm har kontinuerlig kontakt med 
företagen som utför fibernedläggningen och asfaltsåterställningen för att 
arbetet ska bli korrekt utfört. 
 
 


