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Tekniska nämnden 2013-10-01 

 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Torsdag 2013-10-01, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 19.00 
  
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 
 Björn Ekelund, M, ej tjänstgörande ersättare 
 Roger Isberg, S, ej tjänstgörande ersättare 
  
  
  
  
Utses att justera Åsa Haglund-Rosenborg 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2013-10-04 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  53 - 59 
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande   
  Pär Larsson  
 Justerande  
  Åsa Haglund-Rosenborg 

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

Organ  
  

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2013-10-01   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2013-10-07 Datum för anslags 
nedtagande 

   2013-10-29 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 53 - 59 
 

§ 53 Budgetuppföljning september 2013 
§ 54 Lokalutredning 
§ 55 Medborgarförslag - Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås 
§ 56 Medborgarförslag - Ragnabovägen 
§ 57  Sammanträdestider 2014 
§ 58  Kurser och konferenser 
§ 59  Information- och anmälningsärenden 
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TN § 53/13 Dnr 13/TN0005 
Budgetuppföljning 2013 
 
Ärendebeskrivning 
 
Teknisk chef Tommie Sigvardsson redovisar budgetuppföljning aug 2013.  
Gata/park: underskott -300,0 tkr mot budget. Underskottet härrör sig till 
vinterväghållningen. Prognosen baserar sig på att inga ytterligare 
vinterväghållningskostnader tillkommer under året. 
 
VA: underskott -380,0 tkr 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 § 54/13 Dnr 13/TN0056 
Lokalutredningen 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en lokalutredning (del 3 – 
Förslag) till samtliga nämnder och partigrupper. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande begränsas till att omfatta 
förvaltningens verksamhet. Lokalutredningen föreslår att gamla och nya 
kommunhuset byggs samman och kompletteras med en gemensam entré 
samt kontorsrum eller sammanträdesrum. En ombyggnad och 
uppfräschning av befintliga hus föreslås också. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är positiv till de föreslagna förändringarna. 
 
Förslag till beslut 

Nämnden godkänner yttrandet och överlämnar det till kommunkansliet 
som svar på remissen 
 
Yrkanden, proposition och votering  
 
Roland Swedestam yrkar att tekniska nämnden i sitt remissyttrande ställer 
sig bakom förslaget i lokalutredningen när det gäller sammanbyggnad av de 
båda kommunhusen med en gemensam entré och reception men att fler 
kontorsrum eller sammanträdesrum ej behöver tillskapas. 
 
Pär Larsson, C, yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Vid av ordförande ställd proposition mellan Roland Swedestam, S yrkande 
och Pär Larsson, C, yrkande, finner han att tekniska nämnden beslutat 
enligt Roland Swedestams yrkande, att i remissyttrande ställa sig bakom 
förslaget i lokalutredningen när det gäller sammanbyggnad av de båda 
kommunhusen med en gemensam entré och reception men att fler 
kontorsrum eller sammanträdesrum ej behöver tillskapas, varvid votering 
begärs.  
 
Vid votering där ja = enligt Roland Swedestam, S yrkande och nej = enligt 
Pär Larsson, C yrkande avges 2 ja-röster och 3 nej-röster. Hur var och en 
röstat framgår av voteringslista nummer 1.  
 
Tekniska nämnden har sålunda beslutat enligt Pär Larsson, C, yrkanden att 
nämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det 
till kommunkanslitet som svar på remissen.  
 
Fortsättning 
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Fortsättning TN § 54/13 Lokalutredning 

 
Voteringslista nummer 1 
 

Ledamöter  Parti  Ersättare  Ja  Nej  Avstår  
Åsa  Haglund -Rosenborg C   X  
Roland Swedestam S  X   
Lars Petersson S  X   
Magnus Nilsén M   X  
Pär Larsson C    X  
  Summa 2 3  

 
      

Tekniska nämnden beslutar 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till yttrande och överlämna det till 

kommunkanslitet som svar på remissen.  
 

Reservation 
  

 Roland Swedestam, S reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget 
yrkande. 
------ 
Sändlista 
Kommunkansliet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
 
Roger Isberg, S, lämnar en anteckning till protokollet: 
Samtycker enligt Socialdemokraternas yrkande och enligt 
Socialdemokraternas svar i lokalutredningen. 
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TN § 55/13   Dnr 13/TN0143 
Medborgarförslag – Tätning av dämningsvall, Gölen, Torsås 

Ärendebeskrivning 
 
Medborgarförslag har lämnats in av Bengt Elofsson med förslag om att 
använda Bentonit för att täta dämningsvallen som läcker vid Gölen i Torsås. 
Bentonit är en vulkanisk lera i pulverform som sprids på vattenytan och 
sjunker ned till läckande vattengångar och expanderar 16 gånger där den 
tätar alla läckor. 
 
Bakgrund 

Roland Swedestam, S, initierade 2012-09-11 i Tekniska nämnden, frågan 
angående underhåll av fördämningen vid Vallermansgöls utlopp eftersom 
fördämningen läcker och är i behov av underhåll. Arbetet krävde tillstånd 
för vattenverksamhet från Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen godkände vattenverksamheten 2012-12-13. 
Tidpunkten för arbetets genomförande skulle ske när vattenföringen är 
ringa eller ingen. Arbetet fick ej heller utföras tiden 1 september – 1 maj för 
att inte störa lekande öring eller känsliga yngel. 
 
Tätning av fördämningsvallen har utförts under augusti månad i år och 
bentonitlera har delvis använts som komplement till övrigt tätningsmaterial 
av naturlig lera. 
 
 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Tekniska nämnden besluta 
att informera kommunfullmäktige om att arbetet med tätning av 
fördämningsvallen är utfört och bentonit har delvis använts som föreslogs i 
medborgarförslaget. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  informera kommunfullmäktige om att arbetet med tätning av 
fördämningsvallen är utfört och bentonit har delvis använts enligt 
förslag. 

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-10-01 

 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
TN § 56/13 Dnr 12/TN0056 
Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden beslöt 2012-09-11, § 103 att ge samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att bereda ett medborgarförslag om att bredda 
Ragnabovägen och göra en gång- och cykelväg. 
 
En eventuell vägombyggnad har tagits upp i samband med den regionala 
transportplanen under våren 2013 men har inte prioriterats i det nu 
remitterade förslaget. 
 
Ragnabovägen är en enskild väg. Ett par hundra fastigheter och fritidshus 
bedöms nyttja Ragnabovägen (mellan E22 och Dalskärsvägen). Huvuddelen 
är fritidshus som används företrädesvis under sommarhalvåret. Aktuella 
trafikmätningar saknas. En översiktlig bedömning är att vägen belastas av ca 
400 - 600 fordonsrörelser under sommarmånaderna. Vandringsleden 
Kalmarsundsleden sammanfaller till stor del med vägsträckningen. I 
översiktsplanen redovisas en ny vägsträckning från Storgatan till Ragnabo 
Södra fritidshusområde. 
 
För närvarande utreds en regional cykelstrategi där bl.a. särskilda turiststråk 
ska identifieras. Kalmarsundsleden är ett sådant turiststråk som troligen 
kommer att ingå i den regionala strategin. En uppgradering av 
vandringsleden till cykelstråk kan i så fall förväntas. Kalmarsundsleden 
berörs också av ett EU-projekt kallat EuroVelo 10 som binder samman 
cykelleder längs Östersjöns kuster. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att vägen närmast E22 har en, 
med hänsyn till trafikbelastningen, tillräcklig bredd för oskyddade 
trafikanter. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det kan finnas skäl att förbättra 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter längs de delar där 
Kalmarsundsleden sammanfaller med vägsträckningen. Med hänsyn till de 
relativt omfattande kostnader en breddning av vägen medför, bör 
kommunen avvakta resultatet av den regionala cykelstrategin.  
 
Förslag till beslut 
 
Tekniska nämnden anser att Ragnabovägen har en tillräcklig bredd närmast 
E22. För de delar där Kalmarsundsleden sammanfaller med Ragnabovägen 
inväntas den regionala cykelstrategin innan andra åtgärder övervägs.   
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 56/13 Medborgarförslag – Ragnabovägen 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 

att  nämnden anser att Ragnabovägen har en tillräcklig bredd närmast E22. 
För de delar där Kalmarsundsleden sammanfaller med Ragnabovägen 
inväntas den regionala cykelstrategin innan andra åtgärder övervägs.   

------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Akten 
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TN § 57/13  Dnr 14/TN0001 
Sammanträdestider 2014 
 
Förslag på sammanträdesdagar för Tekniska nämnden för år 2014: 
 
Januari  21 
Februari  18 
Mars  18 
April  15 
Maj  13 
Juni  10 
Juli  - 
Augusti  19 
September 16 
Oktober  21 
November 18 
December 16 
 
Sammanträdet börjar kl. 18.00 om inte annat bestäms. 
Plats: Nya kommunkontoret  
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   godkänna upprätta förslag till sammanträdesdagar 2014 för Tekniska 

nämnden. 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen,  
Akten 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 av 11 
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2013-10-01 

 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
 
TN § 58/13  Dnr 13/TN0002 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår 
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TN § 59/13   Dnr 13/0004  
Informations- och anmälningsärenden 
 

Dom Svea Hovrätt 2013-09-18, Hovrätten fastställer VA-nämndens beslut. 
Mats Deltins yrkande att han ej är skyldig att betala anläggningsavgift för 
spillvatten har lämnats utan bifall. 
 

Skrivelse från Bergvara småbåtshamn angående problem med svalor. 

 

 
 
 
 
 


