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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 -   

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordförande (S) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Fadia Tareq Al Jazar (MP) 
Mats Olausson (M) 

 Katrin Johansson (S) 
Jörgen Kronsell (MP) 
Lars Hasselgren (M) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Elisabet Rosengren 
Patrik Engström 
Catarina Flod 
Lennarth Malm 
 

(C) 
(S) 
(S) 
(M) 
(L) 
 

  

Övriga: Daniel Wäppling 
Peter Hammarström 
Christina Svensson 

Kommundirektör 
Entreprenadingenjör 
Sekreterare 

  

Utses att justera: Gunnar Fastén  

Paragrafer: §§ 39, 41 

Justeringsdatum:  2017-03-15 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Gunnar Fastén 
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Anslag/Bevis 
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Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-03-16 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-04-07 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 39 Ny attestordning för tekniska nämnden 2016/4082 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget från och med 2017-04-06 
 
att attestordning för driftbudget och investeringsbudget TN § 21 2017-02-22 upphör att 
gälla 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget krävs på grund av ändring av 
attestansvariga inom fastighetsunderhåll och personalförändringar inom kostenheten. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från ekonom Susanne Andersen och ekonomihandläggare Camilla 
Bengtsson 2017-03-07 

 Attestordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonomihandläggare Camilla Bengtsson 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
Systemansvarig Jörgen Nilsson 
Envar Attestant 
Ekonomikontoret 
Lönekontoret 
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§ 41 Delegering av befogenhet i Entreprenadprojekt Mörrums Överföringsledning 2013/2014 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att då kommunstyrelsen beviljat igångsättningstillstånd bemyndiga entreprenadingenjör 
Peter Hammarström såsom ärendeansvarig i rubricerat ärende att i övrigt teckna 
erforderliga handlingar för projektets genomförande 
 
att ärendet återrapporteras var tredje månad under projektets genomförande 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade att ge sitt godkännande inför tecknande av entreprenadavtal i 
februari (KS 2017-02-07 § 35). Startmöte har hållits med entreprenören och förberedelser 
pågår för att starta entreprenadarbetena. Projektet går nu in i en mer intensiv fas med stort 
behovet att kunna fatta snabba beslut – möjlighet att söka kompletterande tillstånd med 
kort varsel. 
 
Rent formellt entreprenadjuridiskt är beställarorganisationen (kommunen) skyldig att 
närvara på byggmöten med behörig personal d.v.s. med formell befogenhet att binda 
beställaren vid ekonomiska uppgörelser, beställning av ändrings och tilläggsarbeten mm. 
Projektledaren som är den som rent praktiskt representerar beställaren på möten men har 
formellt ej denna befogenhet idag. 
 
Projektledaren har ej heller idag befogenhet att söka en lång rad av de tillstånd/dispenser 
som uppkommer inom denna typ av entreprenadprojekt. Med detta menas ärenden enligt 
miljöbalken och plan och bygglagen, kulturmiljölagen, tillstånd från Trafikverket o.s.v.  
 
Möjligheten att söka kompletterande tillstånd på ett snabbt och effektivt sätt är därmed 
liten då det idag i flera fall krävs beslut från nämnd att skicka in ansökan. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från entreprenadingenjör Peter Hammarström daterad 2017-02-
22 

 
Beslutet skickas till 
 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Beslutsuppföljningslistan 


