PROTOKOLL
Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2022-02-17

Sida 1

Plats och tid
Digitalt möte via Teams/Tekniska kontoret, Bråborummet, 2022-02-17 kl. 14:00-14:38

Beslutande
Yvonne Bergvall (S), Ordförande
Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande
Per Tingström (KD) 2:e vice ordförande
Joakim Rylin (S)
ersätter Elvis Prakatur (S)
Cornelia Stamer (S)
Pär Örsta (M)
Peter Bohman (SD)
Stig Gustavsson (V)
Robin Hanzl (M)
ersätter Thomas Björklund (C)

Icke tjänstgörande ersättare
Jan Johansson (SD)

Övriga deltagare
Teknisk chef Richard Bergquist §§ 18-22 och nämndsekreterare Christine Erlandsson.

Paragrafer
§§ 18-22

Justeringens plats och tid
Digital justering 2022-02-22. Eftersom protokollet justeras med elektronisk signering saknas
namnunderskrifter. Dessa ersätts av en signatursida på sista sidan i protokollet.

Yvonne Bergvall (S)
Ordförande

Per Tingström (KD)
Justerare

Christine Erlandsson
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs på kommunens digitala anslagstavla.
Beslutsinstans: Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum: 2022-02-17
Anslaget sätts upp: 2022-02-22
Anslaget tas ned: 2022-03-16
Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret
Underskrift
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Christine Erlandsson
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Dnr TN 2022/000016-4

Val av protokolljusterare
Tekniska nämndens beslut
Efter uppropet utses Per Tingström (KD) att tillsammans med ordförande Yvonne Bergvall (S)
justera dagens protokoll.

Justerarsignaturer
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Dnr TN 2022/000017-4

Fastställande av dagordning
Tekniska nämndens beslut
Utskickad dagordning fastställs.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Dnr TN 2022/000012-8

Årsredovisning 2021
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen för 2021 och begär kostnadstäckning för
överskridandet av vinterväghållningsbudgeten enligt beslut KF 2011-02-07 § 23.

Ärendet
Under sammanträdet redovisar ekonom/biträdande teknisk chef Rebecca Danielsson kring årets
händelser, pågående och slutförda projekt, ekonomiska utfall, förvaltningens löften samt kring
förvaltningens sjuktal.

ÅRETS HÄNDELSER
Verksamhet
Covid-pandemin har under 2021 fortsatt påverka verksamheterna. Verksamheterna har påverkats i
olika utsträckning och på olika sätt under året. Trots stundtals väldigt hög frånvaro har
verksamheterna ställt om och kunnat genomföra sina uppdrag. Kost- och städavdelningen har varit
mest påverkad av pandemin och de restriktioner som införts under året. Under perioder har vissa
verksamheter varit stängda och avdelningen har löpande fått hantera restriktioner.
Bildningsnämnden har beslutat om stängning av skolor och förskolor vilket även direkt påverkat hela
kost- och städavdelningen. Samarbetet mellan förvaltningarna har varit viktigt och fungerat bra
under året.
Övriga verksamheter har också löpande fått förhålla sig till pandemin och smittspridning. Alla
verksamheter har haft en kontinuerligt uppdaterad plan för att kunna säkerställa att verksamheterna
kunnat genomföra sina uppdrag även vid extremt hög frånvaro.
Väderleksförhållandena påverkar tekniska kontorets verksamheter och är en faktor som påverkar
hur verksamheterna planerar för sitt arbete. Under året har det varit ett par kraftiga regnfall som
orsakat skador på fastigheter i kommunen. VA-avdelningen arbetar löpande med underhåll av
ledningsnätet och även förebyggande arbete i kända riskområden. Hur mycket arbete med
vinterväghållning som blir under året är direkt kopplat till snöfall och halka. Vinterväghållningsarbetet
är svårt att planera både utifrån budget men också arbetsmängd. Årets vinterväghållningsbudget tog
slut i maj. Fortfarande genomförs åtgärder efter den torra sommaren 2018 och torra träd tas ned.
Även gran som drabbats av granbarkborre hanteras genom nedtagning. I övrigt har vädret varit
förhållandevis milt utan extrema skiftningar.
Investeringsverksamheten har under året pågått i normal omfattning. I yttertätorterna har
Påskallavik, Kristdala och Figeholm fått nya VA-ledningar. Ovädersleden har försetts med
kommunalt VA, första etappen klar. Under året har membranfilterbyte gjorts i Kristdala vattenverk.
Förvaltningsrätten avvisade i september överklagan av entreprenadupphandlingen för nybyggnaden
av Figeholms reningsverk. Byggnationen har nu påbörjats och beräknas klart till sommaren 2023.
Projektet i Figeholm med pumpstation och tillhörande ledningar är färdigställt.
Under 2021 deltog tekniska kontoret i en arbetsgrupp för framtagande av dagvattenstrategi och
dagvattenplan.
Kommuninvånarna är, enligt SCB:s Medborgarundersökning 2021 ungefär lika nöjda med gång-och
cykelvägar som genomsnittet för landets kommuner. Vad gäller utbudet av lekplatser och parklekar
är kommunens invånare betydligt mer nöjda jämfört med andra kommuner.
Justerarsignaturer
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§ 20 fortsättning
Oskarshamns kommuninvånare är också mer nöjda med skötsel av gator och vägar, snöröjning och
skötsel av gång-och cykelvägar än vad kommuninvånarna i andra kommuner är i snitt. Men vad
gäller utbudet av gång-och cykelvägar är kommunens invånare mindre nöjda än snittet för Sveriges
kommuner. Man är fortsatt också mer nöjda med klotterbekämpning, åtgärder mot skadegörelse
och renhållning av allmänna platser jämfört med andra kommuner. Kommuninvånarna har fortsatt
högt förtroende för att kommunen säkerställer tillgången till dricksvatten och är nöjda med
kommunens arbete, även detta över snittet för landets kommuner.
Ekonomiskt utfall
Driftbudgeten
Tekniska kontoret visar totalt sett på ett underskott om 7,8 mnkr. 6,8 mnkr avser VA-avdelningen
och är enligt planerad budget. 1 mnkr avser överskridanden av budget för vinterväghållning. Totalt
har budgeten för vinterväghållning överskridits med 2,5 mnkr men verksamheten har hanterat
merparten av överskridandet genom omfördelning av andra budgetposter.
Vatten- och avloppsverksamheten har ett planerat underskott om 6 mnkr. VA använder sitt
ackumulerade kapital för att täcka underskottet för 2021. Det finns ett kapital som ska användas i
verksamheten för att täcka de ökande kapitalkostnaderna för de nya eller renoverade verken samt
vattentäkten, totalt ca 300 mnkr i investeringar.
De skattefinansierade verksamheterna har tillsammans överskridit budget med 1 mnkr.
Gatuavdelningen har under året totalt överskridit budgeten för vinterväghållningen med 2,5 mnkr. Då
budgeten för vinterväghållningen tog slut redan i maj har gatuavdelningen haft möjlighet att planera
för hur resterande del av året ska hanteras. Därför har gatuavdelningen haft möjlighet att hanterat
merparten inom verksamheten och överskrider endast budget med 878 tkr. Trots skador orsakade
av granbarkborren har gatuavdelningen kunnat hålla budgeten för skogsförvaltningen.
Skadegörelsen på offentliga toaletter har fortsatt varit förhållandevis låg vilket kan kopplas till de
SMS-lås som installerades 2020 på de offentliga toaletterna i centrum.
Fastighetsavdelningen visar ett litet överskott på verksamheten med 84 tkr. Skadegörelse på
fastigheter och anläggningar har förekommit under året. Framförallt har det varit skadegörelse på
skolor i samband med terminsslut och terminsstart. Fortsatt finns kameraövervakning på särskilt
utsatta objekt. Precis som resten av Sverige påverkades fastighetsavdelningen under slutet av året
av ökade elpriser. Fastighetsavdelningen har sedan tidigare bundit stor del av sin förbrukning med
ett fast pris för el. Den strategin gav stor utdelning i förhållande till vad priset hade blivit om avtalet
varit rörligt. Strategin med bundet elpris påverkar hela kommunen då internhyror prissätts utifrån
driftkostnader. Även VA-avdelningen och Fritid påverkas av elavtalet då de har verksamheter som
förbrukar mycket el.
Kost- och städavdelningen har under året fortsatt omställningen till mer växtbaserade rätter för en
ökad hållbarhet-och miljöaspekt. Växtbaserade alternativ är billigare och möter således även upp de
ökade livsmedelskostnaderna. Kost-och städavdelningen har under året haft minskade intäkter på
grund av restriktioner och stängda verksamheter. Kopplat till pandemin och omställningarna som
verksamheterna har fått göra har kostnader för engångsartiklar ökat. På grund av pandemin med
ständiga förändringar som har gjort det svårt att planera har matsvinnet ökat. Från och med 2021
klimatberäknas alla luncher som serveras inom skolan. Varje enskild rätt beräknas utifrån CO2e
(koldioxidekvivalenter) vilket ger ett mått på hur stort klimatavtryck varje rätt ger. Kunden kan
därmed påverka sitt val utifrån ett miljöperspektiv.
I augusti 2021 fick tekniska kontoret en leverantör från kommunen som levererar viltkött. På totalen
har verksamheterna hanterat de förändrade förutsättningarna väl och kost-och städavdelningen gör
ett litet underskott om 131 tkr. Slutligen har andelen ekologisk mat minskat från 23 % 2020 till 22 %
2021. All mjölk som köps in är ekologisk. Ekologiska livsmedel är normalt dyrare än icke-ekologiska.
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Investeringsbudgeten
Tekniska kontoret har drivit ett hundratal projekt under året; det minsta omfattar 50 tkr och det
största totalt 100 mnkr. Några mindre investeringsprojekt avser arbetsmiljöåtgärder t ex löpande
utbyte av maskiner och inventarier. Cirka hälften av budgeten är upparbetad. Resten avser
pågående projekt som överförs till 2022. Det är förseningar som uppstår pga överklagade
upphandlingar, överklagade detaljplaner, förseningar i tillståndsprocessen, förseningar av leveranser
kopplade till pandemin osv som gör att projektbudget får överföras. Planerat projekt Klimathuset
räddningstjänsten avbryts på grund av övergång till kommunalförbund.
Avslutade större projekt:
• Admin-byggnad Rödsleskolan (K-huset)
• Utbyte trafiksignaler
• Ny GC-bro
• Aktivitetsyta Norra kajen
• Ny pumpstation Ankaret (Figeholm)
• Ersättning avloppsanläggning Mysingsö
Pågående större projekt:
• Figeholms avloppsreningsverk (nya)
• Utbyggnad kommunalt VA – Vinö
• Ny Gc-väg Södra vägen
• Omvandling Köpmangatan till gångfartsgata
• Valhallaskolan matsal
• Ny förskola Kristineäng
• Charlottagården Misterhult
• Utbyggnad VA Ovädersleden
Vidtagna åtgärder
Man åtgärdar huvuddelen av befarade avvikelser inom befintlig budgetram eller mellan projekt, i
första hand på nämndsnivå.
Målet är att komma ner i 5 % sjukfrånvaro, enligt kommunens övergripande mål. För 2021 ligger den
på 6,17 % för tekniska kontoret och 7,11 % för kommunen som helhet. Trots att hela 2021 präglats
av pandemin är sjukfrånvaron något lägre än 2020 både på tekniska kontoret och för kommunen
som helhet. Kost-och städavdelningen har varit mest påverkade av pandemin och har haft mycket
korttidsfrånvaro under året. Frånvaro på grund av vård av barn har under 2021 varit 1,16 % för
tekniska kontoret. Ett normalår utan pandemi brukar den siffran vara 0,8 %.
Förvaltningen arbetar löpande och på ett strukturerat sätt med sjukfrånvaron. Tekniska kontoret
följer upp alla anställda med lång frånvaro eller upprepad korttidsfrånvaro. Tekniska kontoret
förväntas kunna öka kvaliteten och minska kostnaderna, då sjuktalen förbättras. Arbetsmiljöarbetet
är prioriterat och förebyggande arbete för att förhindra sjukfrånvaro ses över regelbundet. Hela 2021
har varit ett speciellt år som präglats av pandemin och restriktioner. Förvaltningen har under hela
året arbetat löpande för att förhindra smittspridning och säkerställa att sjukfrånvaron hålls nere på en
nivå där verksamheterna fortsatt kan genomföra sina uppdrag.
Löften
Förvaltningen har vid varje månadsuppföljning följt upp löftena och redovisat till tekniska nämnden. Endast
ett fåtal mindre avvikelser har noterats under året.

De avvikelserna som uppkommit har åtgärdats direkt eller följts upp tills de är åtgärdade.
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Under 2021 har problemen med att åtgärdade fel för gatubelysningen inte har åtgärdats inom utsatt
tid fortsatt. I några fall beror felen på annan leverantör som ska åtgärda fel på kabel. Dialog pågår
med parterna och man arbetar med en lösning.
Kost-och städavdelningen har under året arbetat fram en fungerande rutin för sina kontroller.
Framarbetad rutin fungerar nu tillfredställande och tidigare handhavandefel vid användningen av
utrustningen är nu bortarbetade. Endast ett fåtal mindre avvikelser har rapporterats under året och
alla har åtgärdats omgående.
Tekniska kontoret arbetar fortsatt med felanmälan av gatubelysningen som en e-tjänst. Ett arbete för
att följa upp åtgärdade fel har påbörjats under året och gatuavdelningen har nu ett verktyg för att se
statistiken över åtgärderna.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget bedöms inte få konsekvenser för barn och unga.

Ärendets behandling
I ett tjänsteutlåtande från tekniska kontoret daterat 2021-01-18 förslås att ärendet gällande
årsredovisning för 2021 hänskjuts direkt till tekniska nämndens sammanträde i februari.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår 2022-01-25 § 3 beslut enligt Tekniska kontorets
förslag.
Tekniska nämnden beslutar 2022-02-08 § 4 följande:
1. Nämnden tar inget beslut gällande årsredovisning 2021 under dagens sammanträde på grund av
att det saknas uppgifter om kapitalkostnader för MEX-projekten samt semesterlöneskuld.
2. Nämnden beslutar i ärendet vid en extra teknisk nämnd den 17 februari kl. 14:00-16:00.

Dagens sammanträde
Ordföranden Yvonne Bergvall (S) föreslår följande:
- Tekniska nämnden godkänner årsredovisningen för 2021 och begär kostnadstäckning för
överskridandet av vinterväghållningsbudgeten enligt beslut KF 2011-02-07 § 23.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att tekniska nämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Årsredovisning 2021
Tjänsteutlåtande 2021-01-18
Tekniska nämndens arbetsutskott 2022-01-25
Tekniska nämnden 2022-02-08
TK bilaga leasingbilar
TK EK Bokslutsblanketter 2021
Verksamhetsberättelse 2021
2022-02-17 Bokslut 2021 redovisning TN
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Skickas till
För kännedom:
För åtgärd:
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Dnr TN 2021/000267-3

Internkontroll 2022 Förslag kontrollpunkter
Tekniska nämndens beslut
1. Ärendet tas upp igen vid tekniska nämndens arbetsutskott den 22 februari.
2. Förslag skickas till ledamot i arbetsutskottet alternativt till nämndsekreterare.

Ärendet
Kontrollpunkter för internkontroll 2022 ska beslutas av tekniska nämnden. Avrapportering sker i
slutet av året.

Bakgrund
Tekniska nämnden är enligt kommunallagen ansvarig för att ha kontroll över sin verksamhet. Det
innebär att nämnden har ansvar för att ha en ändamålsenlig styrning så att verksamheten bedrivs på
ett effektivt sätt och att det finns säkra rutiner som förhindrar förlust för kommunen och säkerställer
att redovisningen är rättvisande. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att den interna
kontrollen fungerar.
Nämnden ska årligen besluta om minst två områden som ska granskas. Utöver nämndens egna
granskningsområden ska kommunstyrelsen besluta om ytterligare ett eller två områden.

Ärendets behandling
Tekniska nämnden beslutar 2022-02-08 § 9 att nämnden får i uppdrag att komma med förslag på
nya kontrollpunkter vid tekniska nämndens sammanträde den 17 februari.

Dagens sammanträde
Ordföranden Yvonne Bergvall (S) föreslår följande:
1. Ärendet tas upp igen vid tekniska nämndens arbetsutskott den 22 februari.
2. Förslag skickas till ledamot i arbetsutskottet alternativt till nämndsekreterare.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att tekniska nämnden beslutar bifalla detta.

Skickas till
För kännedom:
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer
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Dnr TN 2022/000035-2

Svar på Samråd gällande detaljplan för Havslätt 1,
Kolberga 2:69 och 2:70, Oskarshamns kommun.
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat planförslag för Havslätt 1, Kolberga 2:69 och
2:70, Oskarshamn.

Ärendet
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Havslätt 1 samt Kolberga
2:69 och 2:70, Havslätt servering i Oskarshamn.

Bakgrund
Syftet med planen är att säkerställa framtida användning som restaurang samt att säkerställa
allmänhetens tillgänglighet till strandområdet.
Planområdet ligger intill Havslätts camping i norra delen av Oskarshamn.
Konsekvenser för barn och unga
Förslaget har positiva konsekvenser för barn och unga då bland annat tillgängligheten till
strandlinjen säkerställs i planförslaget.
Yttrande
Tekniska kontoret har inga synpunkter på planförslaget.

Ärendets behandling
2022-02-10 inkom en remiss från samhällsbyggnadsnämnden, Samråd gällande detaljplan för
Havslätt 1, Kolberga 2:69 och 2:70, Oskarshamns kommun.
I ett tjänsteutlåtande från tekniska kontoret daterat 2022-02-14 föreslås följande:
- Tekniska nämnden har inget att erinra mot upprättat planförslag för Havslätt 1, Kolberga 2:69 och
2:70, Oskarshamn.

Dagens sammanträde
Ordföranden Yvonne Bergvall (S) ställer proposition på tekniska kontorets förslag och finner att
tekniska nämnden beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande tekniska kontoret 2022-02-14
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsbrev
Undersökning om betydande miljöpåverkan
Fastighetsförteckning
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Skickas till
För åtgärd:
Samhällsbyggnadskontoret
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