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Tekniska nämnden 2016-08-16 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2016-08-16, Nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 20.00 
  
Beslutande Roland Swedestam, S, ordförande 
 Sven-Erik Tornéus, S 
 Magnus Nilsén, M 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C, §§ 28 – 31, 33 - 36 
 Roger Nilsson, SD 
 Kent Freij, SD, tjänstgörande ersättare för Åsa Haglund-Rosenborg, § 32 
  
  
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Christian Lindström, Gata/park-chef 
  Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Kent Freij, SD, ej tjänstgörande ersättare, §§ 28 – 31, 33 - 36 
  
  
  
  
  
Utses att justera Magnus Nilsén 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2016-08-23 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  28 - 36
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Roland Swedestam  
 Justerande  
  Magnus Nilsén 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2016-08-16   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2016-08-24 Datum för anslags 
nedtagande 

   2016-09-15 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 28 - 36 
 
§ 28 Budgetuppföljning april 2016 
§ 29 Beslutsattestantter from 1 september 2016 
§ 30 Delegatförteckning, godkännande av delegationsbeslut 
§ 31 Överförande av ansvar för trafikfrågor till Tekniska nämnden 
§ 32 Begäran om utökad trafikbelysning utmed Ragnabovägen 
§ 33 Upphandling drift och underhåll, enskilda vägar 
§ 34 Upphandling slamtransporter  
§ 35 Informations- och anmälningsärenden 

- Ny VA-taxa 
- Belysningsprojekt 

  - Driftpersonal gata/park 
§ 36 Avtackning 
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TN § 28/16  Dnr TN2016-22 
Budgetuppföljning 2016 
 
Ärendebeskrivning 
 
Budgetuppföljning per den 31 juli 2016. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Underskott 1 000 tkr, som härrör sig från ett regresskrav från 
Länsförsäkringar gällande översvämningsskador vid skyfall i Bergkvara 
2014. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 29/16 Dnr TN15/0116 
Beslutsattstanter from 1 september 2016 

Förslag på beslutsattestanter och ersättare från och med 1 september 2016. 
 
Driftbudget 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

320 Gata/park chef Christian Lindström 
Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

322 Gata/park chef Christian Lindström 
Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

Investeringsbudget 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

320 Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
Gata/park chef  
Christian Lindström 

322 Samhällsbyggnadschef Martin Storm 
Gata/park chef  
Christian Lindström 

Balanskonton som är kopplade till: 

Ansvar Beskrivning Attestant Ersättare 

320 Gata/park chef Christian Lindström 
Samhällsbyggnadschef 
 Martin Storm 

322 Gata/park chef Christian Lindström 
Samhällsbyggnadschef  
Martin Storm 

 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till 
beslutattestanter och ersättare att gälla från och med 1 september 2016. 
 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprättat förslag till beslutattestanter och ersättare att gälla  
  från och med den 1 september 2016. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 30/16 Dnr TN15/0079 
Delegatförteckning 
 

 
 
 Delegater för  

 

 
Här anges ordinarie befattnings-
havare, vid semestrar och andra 
tjänstledigheter går utsedd  
ersättare in som delegat  

  
  
Nämndsekreterare Anne-Charlott Harrysson 
  
Gatu och parkchef Christian Lindström 
  
VA-chef Nina Johansson 
  

 
Vid nyanställningar eller tillfälliga anställningar revideras denna 
namnförteckning och anmäls till nämnden som ett delegationsbeslut. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. 
   
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 31/16 Dnr TN2016-63 
Överförande av ansvar för trafikfrågor till 
samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
Förslag i korthet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen föreslår att 
ansvaret för allmänna trafikfrågor och kontakter med Kalmar Länstrafik 
(KLT) om kollektivtrafiken i Torsås kommun flyttas från bildningsnämnden 
till tekniska nämnden. Skolskjutstrafiken ska dock fortfarande vara kvar 
inom bildningsnämndens ansvarsområde (BIN). Arbetet med övergripande 
trafikfrågor antas motsvara en tjänst på ca 10-15% varför det föreslås utgöra 
en budgetjustering mellan nämnderna. 
 
Bakgrund 
2012 övertog Landstinget i Kalmar län ansvaret för kollektivtrafiken i länet 
och en skatteväxling genomfördes mellan landstinget och länets kommuner. 
En av landstingets förvaltningar, Kalmar länstrafik (KLT) är huvudman för 
den lokala och regionala linjetrafiken. KLT planerar och samordnar den 
trafik som fastställts och gör upphandlingar. KLT ansvarar också för 
biljettsystem, information, prissättning, marknadsföring, resegaranti, 
hållplatsunderhåll, kundklagomål etc. 
 
Landstinget är kollektivtrafikmyndighet och det löpande arbetet i 
myndigheten leds av en trafikstyrelse som består av 12 ledamöter och 12 
ersättare. Torsås representeras av kommunstyrelsens ordförande. 
 
Den tjänsteperson som innan skatteväxlingen hade ansvar för handläggning 
av både kollektivtrafik och skolskjutstrafik i kommunen hade en uppdelning 
av tjänsten på 30/70, där 70% var skolskjutstrafiken. Efter skatteväxlingen 
hade bildningsnämndens utredningssekreterare vid sidan av nämndarbetet 
och utredningsarbete både skolskjutsar och övergripande trafikfrågor i sin 
tjänst. Idag beräknas själva skolskjutsplaneringen utgöra ca 20-25% av en 
tjänst och övergripande trafikfrågor ca 10-15% av en tjänst. 
 
Eftersom landstinget efter skatteväxlingen nu gör all planering och skötsel 
av kollektivtrafiken enligt ovan så har arbetet med trafikfrågor reducerats till 
att vara med i trafikrådet och därmed vara samarbetspartner med KLT samt 
informera kommunstyrelsen i frågor inom kollektivtrafikområdet. Därtill 
kommer hantering av frågor som kommer t ex via Trafikverket. Det kan 
gälla ombyggnad av vägar inom kommunens gränser.  
 
Både samhällsbyggnadsförvaltningen och bildningsförvaltningen anser att 
övergripande trafikfrågor naturligt ligger inom tekniska nämndens 
ansvarsområde och föreslår därför att ansvaret flyttas från 
bildningsnämnden till tekniska nämnden. 
 
fortsättning 
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fortsättning TN § 31/16  
Överförande av ansvar för trafikfrågor till 
samhällsbyggnadsförvaltningen  

 
Förslag till beslut 
Bildningsnämnden och tekniska nämnden föreslås besluta 
 
att flytta över ansvaret av övergripande trafikfrågor från bildningsnämnden 
till tekniska nämnden 
 
att ansvaret för skolskjutsar ligger kvar på bildningsnämnden 
 
att överföra en budgetpost motsvarande 10-15% tjänst till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
samt 
 
att skicka beslutet vidare till kommunstyrelsen för godkännande. 
 
Yrkanden och proposition 
 
Ordföranden yrkar på återremiss för vidare beredning. 
 
Vid av ordförande ställd proposition finner han att tekniska nämnden 
beslutat att återremittera ärendet för vidare beredning 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
Att återremittera ärendet för vidare beredning. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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Åsa Haglund-Rosenborg deltager ej i ärendet pga jäv. 
 
TN § 32/16 Dnr TN2016-36 
Begäran om utökat belysningsmontage utmed 
Ragnabovägen. 

 
Ärendebeskrivning 
Ragnabo Miljö- och samhällsförenings permanentboende upplever att 
Ragnabovägen är mörk både norr och söder om Sjöfågelstigen och önskar 
att kommunen uppför fler belysningsstolpar. 
 
Bakgrund 

- Inom föreningen utgör idag ca 25 % av hushållen permanentboenden. 
- Ragnabovägens sträckning är ca 950 m. varav ca 500 m. ligger söder om 

Sjöfågelstigen och 450 m. norr om Sjöfågelstigen.  
- Utmed vägens sträckning finns tre hus varav ett utgör 

permanentboende varför bebyggelsen längs vägen inte faller in under 
begreppet samlad bebyggelse. 

- Vägen är enskild och Torsås kommun ansvarar endast för driften. 
 

Åtgärder 

Den främsta funktionen bortsett från biltrafik, där fordonen själva lyser upp 
vägen, är att sträckan utgör ett populärt, eller rent av nödvändigt 
promenadstråk för boende i området, oavsett om riktningen är norr eller 
södergående. Då vi inte har en belysningspolicy som talar om 
förutsättningarna för utformning av belysning, är hänsyn till 
omständigheterna i stycket Bakgrund taget. För att skapa en ledande och 
belyst funktion bör avståndet mellan stolparna därför inte överstiga 50 m. 
Om det utan att hänsyn måste tas till eventuella problem beträffande mark- 
förhållanden, övriga ledningar, markägare etc. så är kostnaden för en helt ny 
belysningsanläggning ca 13 000 kr. / ljuspunkt.  
En modern LED-armatur har en samlad driftkostnad av ca 150 kr/år i 25 år 
fram tills nästa reinvestering som i sin tur kostar ca 3000 kr. / ljuspunkt. 
Den totala kostnaden för anläggningen uppgår till ca 250 000 kr. 
 
Förslag till beslut 

Då vägen är enskild och inte har mer än ett permanentboende avslås 
begäran om utökad belysning. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
Att  då vägen är enskild och inte har mer än ett permanentboende avslås   
  begäran om utökad belysning. 
------ 
Sändlista, Ragnabo Miljö- och 
samhällsföreningsSamhällsbyggnadsförvaltningen, Akten 
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TN § 33/16 Dnr 2016-64 
Upphandling drift och underhåll, enskilda vägar 

Ärendebeskrivning 

Funktionsentreprenaden drift och underhåll, enskilda vägar går ut den 30 
september 2016. Entreprenaden har varit ute på anbudsräkning och  
ett anbud har inkommit. 
Gata/park-chef Christian Lindström redovisar utväderingen av anbudet. 
 
Tekniska nämndena beslutar 
 
att  ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med anbudsgivaren och  

slutföra upphandlingen. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 12
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2016-08-16 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
TN § 34/16 Dnr TN15/0117 
Upphandling slamtranporter 

 
Ärendebeskrivning 

Entreprenaden var ute på anbudsräkning i våras. Då inkom två anbud varav 
ett förkastades på grund av att det inte uppfylde skallkraven. Upphandlingen 
avbröts då på grund av bristande konkurrens. 
Entreprenaden har nu varit ute på anbudsräkning igen och två anbud har 
inkommit.  
Båda anbuden uppfyller skallkraven och förvaltningen föreslår att det mest 
ekonomiska fördelaktiga anbudet antas. 
 
Förvaltningen föreslår att anbud nr 1 antas. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta anbud nr 1 samt 

 
att  ge förvaltningen i uppdrag att slutföra upphandlingen. 
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 35/16 Dnr TN 2016-46 
Informations- och anmälningsärenden 
 
Ny VA-taxa 
VA-chef Nina Johansson redovisar hur arbetet fortskrider med 
framtagandet av ny omarbetad VA-taxa. 
Underlaget är klart och förvaltningen återkommer vid nästa möte med mer 
information. 
 
Belysninsprojekt 
Gata/park-chef Christian Lindström informerar om det pågående 
belysningsprojektet i Torsås. 
Kraftringen återkommer i september med slutgiltig prisuppgift. 
 
Driftpersonal gata/park 
Ledamot Kent Freij redogjorde för den information han fått angående 
antalet anställd driftpersonal för parkskötsel på TBAB/TFAB och 
kommunens driftpersonal på gata/park under sommartid. 
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TN § 36/16  
Avtackning 

VA-chef Nina Johansson slutar sin anställning hos Torsås kommun den 30 
augusti. 
Ordföranden riktar ett stort tack till Nina för de åren hon jobbat i Torsås 
kommun och med Tekniska nämnden. 


