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Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2013-12-11, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
Beslutande Pär Larsson, C, ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Magnus Nilsén, M 
 Roland Swedestam, S 
 Roger Isberg, S, tjänstgörande ersättare för Lars Petersson 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
  
Utses att justera Roger Isberg 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-12-16 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  69 - 76 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Roger Isberg 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2013-12-11   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-12-16 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-12-04 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 69 - 76 
 

§ 69 Budgetuppföljning november 2013 
§ 70 Ny väg på kv Lövsängaren 
§ 71 Utbyggnad av kommunens förråd 
§ 72 El från pumpstation Dalskär 
§ 73 Medborgarförslag – Förbudsskyltar vid baduddens camping 
§ 74   Lekplats vid förskolan Smultronet 
§ 75  Kurser och konferenser 
§ 76  Information- och anmälningsärenden 
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TN § 69/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning november 
2013.  
 
Gata/park: ingen avvikelse mot budget. 
Vinterväghållning – 500,0 tkr 
Ökat driftbidrag enskilda vägar 300,0 tkr 
Övriga verksamhetskostnader lägre än beräknat, 200,0 tkr 
  
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 § 70/13 Dnr 12/TN0080 
Ny väg på kv. Lövsångaren 

 
Ärendebeskrivning 
 
Enligt beslut i Tekniska nämnden § 143/12 har förvaltningschefen fått i 
uppdrag att tillse att projektering av ny in- och utfartsväg som sträcker sig 
bakom fastigheterna Lövsångaren 2,4 och 5 utförs. 
Utfartsväg är projekterad och kostnadsberäknad till 850 000 kr med slitlager 
av asfalt. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att till 2015 års investeringsbudget ansöka om 
ekonomiska medel till utbyggnad av projekterad in- och utfartsväg för kv. 
Lövsångaren. 

    
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  till 2015 års investeringsbudget ansöka om ekonomiska medel till 

utbyggnad av projekterad in- och utfartsväg för kv. Lövsångaren. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 71/13   Dnr 13/TN0157 
Utbyggnad av kommunens förråd 
 
Ärendebeskrivning 

Förrådet behöver kompletteras med bla. omklädningsrum, bättre utrymmen 
för klädvård och torkmöjligheter. I samband med detta görs också en 
välbehövlig upprustning av ytskikten. 
 
TFAB har tagit fram ett förslag till om- och tillbyggnad. Den totala 
kostnaden beräknas till ca. 2 100 000 kr, varav ca. 1 850 000 kr är 
investering i om- och tillbyggnad och 250 000 kr är ordinarie 
underhållskostnader. 
 
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2013-11-18, §149/13 ska nämnden 
besluta om investeringsobjekt understigande 2 mkr. Enligt 
kommunfullmäktiges beslut om budget 2014 har tekniska nämnden fått 
kompensation för förväntad hyresökning med 120,0 tkr. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att genomföra om- och tillbyggnad av 
kommunens förråd till en investering av ca 1 850 000 kr. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att   genomföra om- och tillbyggnad av kommunens förråd till en 
investering av ca 1 850 000 kr. 

      ------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 72/13   Dnr 13/TN0158 
El från befintlig pumpstation Dalskär 
 
Ärendebeskrivning 
 
Önskemål har inkommit från intressegruppen för ”Vision Bergkvara” om 
att få tillgång till el i befintlig pumpstation i Dalskär eftersom en 
”fiskfabrik” skall anläggas i Dalskärsområdet. El behövs för att pumpa in 
vatten i det uppdämda området vid lågt vatten så inte gäddynglen dör. 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att från den skattefinansierade delen av 
Tekniska nämndens budget ge bidrag till driftkostnaden för el vid den 
blivande ”fiskfabriken”. 
 

Tekniska nämnden beslutar 
 

att   från den skattefinansierade delen av Tekniska nämndens budget ge    
 bidrag till driftkostnaden för el vid den blivande ”fiskfabriken”. 
 
------ 
Sändlista 
Intressegruppen Vision Bergkvara 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 73/13 Dnr 13/TN0159 
Medborgarförslag – Förbudsskytar vid Baduddens parkering 
 
Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag gällande förbudsskyltar vid Baduddens parkering 
föreligger enligt KF § 153/13.  
Det förekommer nedskräpning vid parkeringsplatsen och Naturskydds-
föreningen som numera vårdar kullen vid Badudden har plockat upp flera 
säckar med burkar och flaskor från området och föreslår att förbudsskyltar 
sätts upp på platsen. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att undersöka 
kostnader för ett sopabonnemang hos KSRR. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att   ge förvaltningen i uppdrag att undersöka kostnader för ett 
sopabonnemang hos KSRR. 

 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-12-11 

 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
TN § 74/13  Dnr 13/TN0160 
Lekplats vid förskolan Smultronet 
 
Ärendebeskrivning 
 
Torsås kommuns förskolechef har framfört önskemål om att inhägna en del 
av naturområdet intill Smultronets förskola. Man anser sig idag trångbodda 
och vill dessutom utforma en lekplats där man naturligt kan ge träning i 
balans, koordination och kreativitet. Detta anser man att den mer 
spännande naturmiljön som finns precis utanför daghemmet kan bidra med.  
Man vill därför utöka förskolans mark genom att inhägna en del av den 
intilliggande parkmarken 
 
Smultronet ligger väl skyddat mitt inne i ett villaområde och har som 
närmaste granne ett område som är planlagt för parkmark och som 
genomkorsas av en vacker höjdrygg på vilken man bevarat ett stycke 
småländsk natur.  
 
Förskolans fastighet domineras av en skolbyggnad samt ett stort förråd. 
Dessutom har de senaste åren en skolmodul tagit plats på gården. Denna 
kommer enligt uppgift att tas bort till sommaren och då kommer även 
dagens ca 75 barn minska till ca 50. Detta betyder att utomhusytan per barn 
efter nästa sommar kommer att vara ca 67,4 kvm. Enligt socialstyrelsens 
allmänna råd 1989:7 (vilka inte längre är giltiga) var 40 kvm per barn 
tillräckligt. Idag anses det inte längre nödvändigt att uppfylla dessa 40 kvm. 
Med 40 kvm per barn skulle det finnas plats för 84 barn att använda 
skolgården. 
Utemiljön på förskolan ger ett slitet och inte särskilt välplanerad intryck. 
Delar av förskolans utemiljö är beläget på samma höjdrygg som finns 
utanför förskolan, dock med skillnaden att miljön inom förskolans staket är 
nedsliten. 
 
Den intilliggande parkmarken är planlagd som parkmark. Det är därför inte 
möjligt att, utan en förändrad detaljplan, utöka den planlagda mark inom 
vilken skolverksamhet bedrivs.  
 
Tekniska nämnden med ansvar för allmänna lekplatser har beslutat att inte 
sköta mer än en lekplats i varje by – Torsås, Bergkvara, Söderåkra och 
Bidalite. I Gullabo finns en lekplats på skolan. 
 
Förslag till beslut 
Att tekniska nämnden med hänsyn till ovanstående avslår förfrågan om ny 
lekplats. 
. 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 74/13 Lekplats vid förskolan Smultronet 
 
Yrkanden, proposition och votering  
 
RogerIsberg, S, yrkar bifall till Torsås kommuns förskolechef Lotta 
Elmbros förslag. 
 
Roland Swedestam, S,  yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande 
och Roger Isbergs, S, yrkande, finner han att tekniska nämnden beslutat 
enligt Roland Swedestams yrkande, att bifalla förvaltningsens förslag.  
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Roger Isbergs, S, yrkande avges 4 ja-röster och 1 nej-röst. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1.  
 
Tekniska nämnden har sålunda beslutat enligt Roland Swedestams, S, 
yrkanden att bifalla förvaltningens, varvid votering begärs.  
 

Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter  Parti  Ersättare  Ja  Nej  Avstår  
Åsa  Haglund -Rosenborg C  X   
Roland Swedestam S  X   
Roger Isberg S   X  
Magnus Nilsén M  X   
Pär Larsson C   X   
  Summa 4 1  

 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  nämnden avslår förfrågan om ny lekplats. 
  
Reservation 
  

 Roger Isberg, S, reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
------ 
Sändlista 
Bildningsförvaltningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 75/13  Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår 
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TN § 76/13   Dnr 13/0004  
Informations- och anmälningsärenden 
 

Samhällsbyggnadschef Martin Storm informerade om vattensituationen i 
Gullabo och de åtgärder som vidtagits i samband med att vattenkvaliteten 
var tillfälligt försämrad och kokningsrekommendationer utgick. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 2013-11-18, budget och taxor år 2014. 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson informerade i ärendet Upprustning av 
träbro på Björseborundan. Torsås Lions Club har tagit kontakt med 
förvaltningen och visat intresse för delfinansiering av bron. Markägarna 
är kontaktade och ställer sig positiva till förslagen. 
Tommie Sigvardsson föreslår att representanter för Torsås Lions Club 
bjuds in till nämndens möte i januari för att presentera sitt förslag. 


