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Plats och tid Tisdag 2013-11-05, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.30 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Lars Petersson, S 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Roland Swedestam 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-11-11 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  60 - 68 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Roland Swedestam 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2013-11-05   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-11-12 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-12-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 60 - 67 
 

§ 60 Budgetuppföljning oktober 2013 
§ 61 Beläggningsplan enskilda vägar 
§ 62 Badbrygga södra Kärr 
§ 63 Enebackens vägsamfällighet 
§ 64 Gatubelysning Holma 
§ 65  Sammanträdestider 2014 
§ 66  Kurser och konferenser 
§ 67  Information- och anmälningsärenden 
§ 68  Blekingegatan, Torsås 

 
 
 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-11-05 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
TN § 60/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning oktober 
2013.  
 
Gata/park: underskott -200,0 tkr mot budget.  
Prognosen baserar sig på att inga ytterligare vinterväghållningskostnader 
tillkommer under året. 
 
VA: Ingen avvikelse mot budget. Lägre intäkter än beräknat men också 
lägre kostnader än budgeterat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 61/13 Dnr 13/TN0153 
Beläggningsplan enskilda vägar 

 
Förvaltningen har upprättat förslag till beläggningsplan för enskilda vägar 
2014-2019  med prioriteringsordning. Bilaga nr 1. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att 
Tekniska nämnden godkänner upprättad beläggningsplan för enskilda vägar 
2014-2019 enligt bilaga nr 1. 
 
Yrkanden 
Roland Swedestam, S, yrkar att beläggningsplan 2014-2019 enskilda vägar 
ändras så att väg 18748, Oxlehallsvägen, etapp 1, prioriteras om från 4 till 1 
på grund av dess dåliga standard, för övrigt ingen förändring. 

      
Tekniska nämnden beslutar 
 
Att godkänna upprättad beläggningsplan för enskilda vägar 2014-2019 i 

enlighet med Roland Swedestam yrkande. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 62/13   Dnr 12/TN0039 
Badbrygga Södra Kärr 
 

Ärendet utgår. 
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TN § 63/13   Dnr 13/TN0151 
Enebackens vägsamfällighet 
 

Ärendebeskrivning 
 
Åsa Hagblom-Rosenborg deltager ej i ärendet på grund av jäv. 
 
I en skrivelse från Enebackens vägsamfällighet uppmanas kommunen att 
kontakta Eon för att få vissa åtgärder gjorda i syfte att förbättra en del av 
Saltskärsvägen i Bergkvara. 
 
Saltskärsvägen är en enskild väg och det är vägsamfälligheten som ansvarar 
för vägens utformning enligt tidigare beslut i tekniska nämnden 2010-10-19, 
§ 106. Enligt Reglemente för enskild väghållning i Torsås kommun ingår det 
inte i kommunens åtagande att agera å vägsamfällighetens vägnar för att 
förbättra vägen. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att  
Tekniska nämnden besluta att meddela Enebackens vägsamfällighet att det 
inte ingår i kommunens åtaganden att agera å vägsamfällighetens vägnar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   meddela Enebackens vägsamfällighet att det inte ingår i kommunens 
åtaganden att agera å vägsamfällighetens vägnar. 

 
------ 
Sändlista 
Enebackens vägsamfällighet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 64/13 Dnr 12/TN0149 
Gatubelysning Holma 
 
Ärendebeskrivning 

Skrivelse har inkommit Charlotta Berterö, angående utbyggnad av 
gatubelysning i anslutning till hennes fastighet Holma 1:13, Torsås.  
 
Den aktuella fastigheten ligger längs den enskilda vägen 19313 till Holma 
och det finns inga fler fastigheter i omedelbar närhet. 
 
Tekniska nämnden antog 2012-03-13, § 31 belysningskriterier för utbyggnad 
av gatubelysning i Torsås kommun i syfte att säkerställa en rutin som stöder 
en likställig ärendehantering. 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen förslår Tekniska nämnden besluta att avslå 
begäran av utbyggnad av gatubelysning i Holma, Torsås då området ej 
uppfyller något av de kriterier som är fastlagda genom beslut i Tekniska 
nämnden 2013-03-13, § 31, belysningskriterier för utbyggnad av 
gatubelysning i Torsås kommun. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   avslå begäran av utbyggnad av gatubelysning i Holma, Torsås då 
området ej uppfyller något av de kriterier som är fastlagda genom 
beslut i Tekniska nämnden 2013-03-13, § 31, belysningskriterier för 
utbyggnad av gatubelysning i Torsås kommun. 

 
------ 
Sändlista 
Charlotta Berterö 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-11-05 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   

 

 

 

 
 
 
TN § 65/13  Dnr 14/TN0001 
Sammanträdestider 2014 
 
Tekniska nämnden beslutade 2013-10-01 att godkänna förslag till 
sammanträdesdagar för 2014 för Tekniska nämnden. Sammanträdestid  
kl 18.00 i nya kommunkontoret. 
 
Socialnämnden har inkommit med förfrågan till tekniska nämnden om 
möjligheten att byta sammanträdsrum till det mindre i ”gamla” 
kommunkontoret eftersom datumen för nämndernas sammanträden 
sammanfaller (socialnämnden sammanträder kl 16.00) och socialnämnden 
är i behov av en större lokal än den i ”gamla” kommunkontoret. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   meddela socialnämnden att tekniska nämnden är i behov av en större 

sammanträdeslokal än det i ”gamla” kommunkontoret varför det ej är 
aktuellt med ett byte. 

------ 
Sändlista 
Socialnämnden 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 
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TN § 66/13  Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår 
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TN § 67/13   Dnr 13/0004  
Informations- och anmälningsärenden 
 

Informerar om åtgärder som vidtagits i Ekbacken i Söderåkra. Teknisk chef 
och ordföranden har tillsammans med representant för Skogsstyrelsen vid 
besök i Ekbacken gjort bedömningen att endast de döda bokarna ska tas 
ned. I övrigt räcker det med de röjningsinsatser som redan gjorts under 
hösten. Miljöavdelningen undersöker för närvarande möjligheten till 
rensning av kanalen. 
 
Skogsstyrelsens och Stefan Lagerqvist, Sävsjö Trädgårds besök i Torsås för 
konsultation hur röjningen ska genomföras i området som kommunen 
övertagit från kyrkan vid hembygdsparken s.k. ”Ödet”. 
Även i Ekbacken i Torsås ska vissa röjningsinsatser genomföras.  
 
Skrivelse från Polismyndigheten i Kalmar län angående trafiksäkerheten för 
gående som korsar övergångsstället vid E22, Kungsvägen, ned mot 
Bergkvara skola. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen över 
Kalmarsundsregionens Renhållare förslag till ny avfallsplan 2014-2020. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till kommunstyrelsen över 
Regional strategi och handlingsplan för biogas i Kalmar, Kronoberg och 
Blekinge län. 
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TN § 68/13 Dnr 1/TN0155 
Blekingegatan, Torsås 
 
Ärendebeskrivning 

Kreab håller på med kabelförläggning i mark på Blekingegatan i Torsås. 
Gatan är smal och framkomligheten är begränsad. Asfalten är i dåligt skick 
och behöver åtgärdas inom kort. 
 
Yrkande 

Roland Swedestam, S, yrkar att förvaltningen kontaktar Kreab och 
fastighetsägarna på Blekingegatan för att i samband med återställandet av de 
pågående arbetena av kabelnedläggning diskutera en förbättring av 
framkomligheten. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   ge förvaltningen i uppdrag att kontakta Kreab och fastighetsägarna på 
Blekingegatan för att i samband med återställandet de pågående 
arbetena av kabelnedläggning diskutera en förbättring av 
framkomligheten. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 


