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Verksamhetsstrateg §§ 57-59 
T.f. VA-chef §§ 57-59 
VA-strateg §§ 57-59 
Utredningsingenjör §§ 58-59 
Sekreterare 

Utses att justera: Magnus Dagmyr (S)  

Paragrafer: §§ 57-59 
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Sekreterare ……………………………………………………  
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§ 57 Ny attestordning för tekniska nämnden 2016/4082 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget från och med 2017-05-18 
 
att attestordning för driftbudget och investeringsbudget TN § 39 2017-03-15 upphör att 
gälla 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Ny attestordning för driftbudget och investeringsbudget krävs på grund av att Lars 
Strandberg slutar som skorstensfejarmästare och Mattias Pettersson tar över ansvaret för 
denna verksamhet.  
 
Emma Karlsson är ny enhetschef inom måltidsservice. Joacim Persson är ny arbetsledare 
inom VA-enheten och efterträder Per Karlsson som avslutat sin anställning. 
 
Investeringsbudgeten har även justerats efter beslut om över- och underskottsregleringar 
samt prioriteringar av projekt. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från ekonom Susanne Andersen daterad 2017-04-05 
 Förslag till ny attestförteckning 

 
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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§ 58 Revidering av delegationsordning för tekniska nämnden 2017/1022 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta ny delegationsordning för tekniska nämnden 
 
att delegationsordning antagen 2016-06-15 § 98 upphör att gälla då ny delegationsordning 
vunnit laga kraft 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att vissa ärenden kommer att handläggas av servicecenter behöver 
delegationsordningen revideras. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från verksamhetsstrateg Anneli Karlsson daterad 2017-04-10 
 Förslag till ny delegationsordning 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet författningssamlingen 
Kommunrevisionen 
Ekonomikontoret 
Upphandlingschef Håkan Anderberg 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Servicecenter 
Enhetschefer inom tekniska nämndens område 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Trafikhandläggare Ann Thomasson 
Administrativ chef Jens Odevall 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Nämndsekreterare/jurist Cecilia Bernhardsson 
Nämndsekreterare Christina Svensson 
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§ 59 Framtagande av ansökningshandlingar samt ansökan om tillstånd till förlängd drift av 
Mörrums Avloppsreningsverk tom 2018-12-31 2017/232 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge VA-enheten i uppdrag att ta fram relevanta ansökningshandlingar baserat på 
omfattningen av nuvarande tillstånd 
 
att ge VA-enheten i uppdrag att se till att dessa handlingar snarast skickas in till 
prövningsmyndigheten som ansökan av nytt tidsbegränsat tillstånd 
 
att ge VA-enheten i uppdrag att finansiera kompensationsåtgärder som kan krävas i ett 
eventuellt nytt tidsbegränsat tillstånd 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
 
Sammanfattning 
 
Avloppsreningsverket i Mörrum måste troligen drivas efter det att gällande tillstånd 
förfallit, eftersom Sternö varken kan eller får ta emot spillvatten från Mörrum idag. Nytt 
tillstånd för Sternö ARV samt påbörjad överföringsledning och ombyggnad av Sternö ARV 
hinner kanske inte färdigställas. 
 
Grundinställningen är att detta tillstånd, om det ges, inte ska behöva användas, d.v.s. 
färdigställande av Sternö ARV fysiskt och juridiskt ska vara färdigt i tid.  
Mörrums ARV måste i detta bl.a. hantera krav på kompensationsåtgärder, mycket höga 
halter av BOD i inkommande vatten, klimatförändringar, förbättringar av ledningsnät inkl. 
pumpstationer och nya krav i miljöbalken. 
 
VA-enheten måste göra vad som är rimligt för att inte behöva bryta mot gällande 
lagstiftning, i vilket ingår att söka nytt tidsbegränsat tillstånd. 
 
Vid framtagande av ett rimligt belopp för kompensationsåtgärder har VA-enheten tittat på 
kostnaderna för restaureringen av Mieån och uppskattat en rimlig summa. 
 
Mörrums avloppsreningsverk måste drivas till dess att det finns fysisk och juridisk 
möjlighet att ta emot och behandla Mörrumsvattnet på Sternö Avloppsreningsverk. 
Det finns svårigheter i ansökan som måste hanteras avseende hög belastning på verket, 
kompensationsåtgärder etc. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm 
 Förslag till ansökan från WSP 

 
Beslutet skickas till 
VA-chef Marika Wennberg 
VA-strateg Linda Holm


