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 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
Plats och tid Tisdag 2014-11-18, nya kommunkontoret, Torsås kl 18.00 – 18.30 
  
Beslutande Magnus Nilsén, M ordförande 
 Åsa Haglund-Rosenborg, C  
 Roland Swedestam, S,  
 Lars Petersson, S 
 Björn Ekelund, M, tjänstgörande ersättare för Pär Larsson, C 
       
       
       
       
   
Övriga deltagande Martin Storm, Samhällsbyggnadschef 
  Tommie Sigvardsson, Teknisk chef 
 Nina Johansson, VA-chef 
 Anne-Charlott Harrysson, Sekreterare 
 Per Olov Wickius, SD 
  
  
  
Utses att justera Björn Ekelund 
  

Justeringens  Nya kommunkontoret, 2014-11-21 
plats och tid  
 
Underskrifter Sekreterare       Paragrafer  80 - 86
  Anne-Charlott Harrysson  
 Ordförande  
  Magnus Nilsén  
 Justerande  
  Björn Ekelund 

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

Tekniska nämnden        

Sammanträdesdatum 2014-11-18   
     
Datum för anslags  
uppsättande 

2014-11-24 Datum för anslags 
nedtagande 

   2014-12-16 

    
Förvaringsplats  
för protokollet 

Nya Kommunkontoret   

    
    
Underskrift    
 Anne-Charlott Harrysson  
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FASTSTÄLLD DAGORDNING §§ 80 - 86 
 
§ 80 Budgetuppföljning 
§ 81 Sammanträdesdagar 2015 
§ 82 Upphandling Renovering överföringsledning Söderåkra - Bergkvara 
§ 83 Gallringsplan Sociala medier – Tekniska nämnden 
§ 84 Kurser och konferenser 
§ 85 Information och anmälningsärenden 
§ 86 Ekonomiskt bidrag till hänvisningsskylt - Järnsida 
 
 
 



TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 av 10
 Sammanträdesdatum 

Tekniska nämnden 2014-11-18 
 
 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 

   
 

 
 

 
 
TN § 80/14  Dnr 14/TN0005 
Budgetuppföljning 
 
Ärendebeskrivning 
 
Redovisning av budgetuppföljning oktober 2014. 
 
Gata/park: Ingen avvikelse mot budget. 
 
VA: Underskott 350,0 tkr, lägre intäkter än förväntat. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att   notera informationen. 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 81/14  Dnr 15/TN0001 
Sammanträdesdagar 2015 
 
Ärendebeskrivning 

Förslag på sammanträdesdagar för Tekniska nämnden för år 2015: 
 
Februari  10 
Mars  17 
April  21 
Maj  19 
Juni  9 
Juli  - 
Augusti  18 
September 15 
Oktober  6 
November 17 
December 15 
 
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 2015. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 82/14  Dnr 14/TN0087 
Upphandling Renovering överföringsledning Söderåkra - 
Bergkvara 
 
Ärendebeskrivning 

Upphandling har genomförts avseende renovering av drygt 800 meter 
avloppsledning mellan Söderåkra och Bergkvara. Ett anbud har inkommit.  

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår att upphandlingen avbryts eftersom anbudet inte 
uppfyller ställda krav. Dessutom råder bristande konkurrens.  

Tekniska nämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att avbryta upphandlingen.  
 
------ 
Sändlista 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 83/14  Dnr 14/TN0105 
Gallringsplan Sociala medier – Tekniska nämnden 
 
Ärendebeskrivning 

Inlägg och kommentarer som publiceras på sociala medier där Tekniska 
nämnden står som ansvarig är att betrakta som handlingar. Handlingen är 
också att betrakta som allmänna då den är förvarad hos myndigheten och är 
dessutom inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Det innebär att 
de inlägg och kommentarer som görs på sociala medier där Tekniska 
nämnden står som ansvarig är allmänna handlingar oavsett om mediet 
tillhandahålls genom en leverantör eller om Tekniska nämnden förfogar 
över mediet själv. 
 
Enligt arkivlagen ska allmänna handlingar bevaras för att tillgodose rätten 
att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipning 
och förvaltning samt forskningens behov. 
 
Allmänna handlingar får gallras såvida inte allmänhetens rätt till insyn 
åsidosätts och att handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, 
förvaltning och forskning. Innan gallringen får verkställas måste Tekniska 
nämnden fatta ett gallringsbeslut. Sådant beslut fattats på delegation av 
nämndsekreteraren. 
 
Allmänna handlingar ska vara sökbara och hållas ordnade så att det framgår 
om inläggen och kommentarerna har upprättats eller inkommit. Allmänna 
handlingar som enligt denna gallringsplan kan gallras vid inaktualitet 
behöver inte diarieföras utan kan hållas kronologiskt ordnade på det sociala 
mediet fram till att de gallras. 
 
De allmänna handlingar som enligt denna gallringsplan ska bevaras ska 
skrivas ut på papper innan de diarieförs och arkiveras. Därefter ska 
handlingen på det sociala mediet gallras. När Torsås kommun övergår till en 
helt elektronisk diarieföring och arkivering ska bevarandet ske i elektronisk 
form. 
 
Omfattning och avgränsning 

Denna gallringsplan gäller de sociala medier Tekniska nämnden ansvarar 
för. Övriga nämnder antar själva likalydande gallringsplan såvida inte 
särskilda skäl (ex lagstiftning) anger annat exempelvis ifråga om arkivering. 
 
Denna gallringsplan gäller från och med beslutsdatumet och till dess att den 
återkallas.  
 
fortsättning 
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Fortsättning TN § 83/14   
Gallringsplan Sociala medier – Tekniska nämnden 
 
Tekniska nämnden kommer inte informera om att kommentarer och inlägg 
har plockats bort från mediet och överförts till diariet. 

 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  anta Gallringsplan Sociala medier – Tekniska nämnden enligt bilaga. 
 
------ 
Sändlista 
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
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TN § 84/14  Dnr 14/TN0003 
Kurser och konferenser 

 
Ärendet utgår. 
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TN § 85/14   Dnr 14/TN0004 
Informations- och anmälningsärenden 
 

Skötsel av Sahara 
Samtal har förts med bildningsförvaltningen angående skötseln av 
skolidrottsplatsen på Sahara. Lärarpersonal har framfört synpunkter på 
bristfällig skötsel.  
Tekniska avdelningen har inte fått beställning av Bildningsförvaltningen på 
önskade förbättringsåtgärder på skolidrottsplatsen Sahara sedan år 2008. 
Från och med 2009 har alla arbetsinsatser utförts av fastighetsbolagets 
entreprenör som också debiterat Bildningsförvaltningen kostnaderna för 
utfört arbete. 
Tekniska avdelningen har inte det ekonomiska ansvaret för skötseln av 
idrottsplatser förutom stenmjölsplanen på Malmen som togs över 2014. 
 

Ledningsrättsåtgärd kommunala ledningar va söder 
Mark- och miljödomstolen upphäver lantmäterimyndighetens 
ersättningsbeslut i den del som avser zon 12-20 meter. 
Ersättningsfrågan får därmed lösas i annan ordning. 

 

Gullabo vattenverk 
Delar av Gullabo samhälle har missfärgat vatten. Prover som tagits visar att 
utgående vatten från vattenverket innehåller förhöjda halter av mangan. 
Övriga parameterar är normala.
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TN § 86/14   Dnr 14/TN0100 
Förfrågan om ekonomiskt bidrag till hänvisningsskylt - 
Järnsida 
 
Ärendebeskrivning 

Egon Bergman, ordförande i Järnsida vägsamfällighetsförening önskar ett 
kommunalt bidrag till de hänvisningsskyltar som föreningen avser sätta upp. 
De senaste åren har det varit ett antal tillbud där räddningstjänsten inte 
direkt har hittat fram till aktuell stuga. Samfällighetens styrelse ser det som 
synnerligen viktigt att i någon mån bättra på situationen genom att sätta upp 
dessa hänvisningstavlor.  
 
Tavlorna, som visar postadress på alla hus/stugor i området och var de är 
placerade, kommer att placeras på lämplig plats vid respektive infart. 
Kostnaden för två skyltar och alla nödvändiga rör, fästen och plintar för en 
säker montering är mellan 8 000 och 10 000 kronor enligt offert. 
Uppsättning av skyltarna kommer föreningen att göra på egen hand utan 
kostnad.  
 
Med hänvisning till att det finns ett antal "åretruntboende" anser föreningen 
att det är rimligt att kommunen står för kostnaderna för skyltarna. 
 
Beredning 

Finansiering av hänvisningsskyltar till bostadsfastigheter ligger inte inom 
Tekniska nämndens ansvarsområde. Bidrag till skyltarna kan därför inte 
lämnas. 
 
Förslag till beslut 

Tekniska nämnden avslår Järnsida vägsamfällighets begäran om bidrag till 
hänvisningsskyltar. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att  avslå Järnsida vägsamfällighets begäran om bidrag till hänvisningsskyltar. 
 
------ 
Sändlista 
Järnsida vägsamfällighetsförening 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Akten 
 


