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(M) 
(S) 
(M) 
(SD) 
(MP) 
(S) 
 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Daniel Wäppling 
Christer Martinsson 
Jonas Johansson 
Daniel Camenell 
Anneli Karlsson 
Susanne Andersen 
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§ 78 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att dagordningen förändras enligt följande: 
 

 Information från VA-enheten stryks 
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§ 79 Information från gatuenheten / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson informerar om gatuenhetens verksamhet. Enheten 
arbetar med att underhålla ca 200 km gator och vägar, 100 km GC-vägar och 300 km 
enskilda vägar.  
 
Enheten har också tillsyn på rännstensbrunnar, vägtrummor, trafikskyltar, 90 st broar, 7,5 
km industrispår (Stillerydshamnen, Karlshamn Kraft och Karlshamn Västra) och 9000 
belysningspunkter. 
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§ 81 Upphandling av Vinterväghållning 2017 2017/1756 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge upphandlingschefen i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag samt att härefter 
fatta beslut om antagande av leverantör och teckna avtal för kommunen. 
 
Sammanfattning 
 
Leverans av Vinterväghållning för uttag vid behov under avtalstiden, 2017-12-01 till och 
med 2020-03-31 med möjlighet till förlängning med två år i taget till och med 2024-03-31 
från beställarens sida med oförändrade villkor. 
Vinterväghållning upphandlas för 30 stycken områden. 
 
1-12 är i huvudsak på enskilda vägar, EV.  
13-27 är i huvudsak i tätbebyggelse, TB. 
28-30 är på gång och cykelvägar, GC.  
 
Historisk volym för ett normalår beräknas vara ca 5 avrop på EV och TB och 10 avrop på 
GC. Dessa uppgiften lämnas som upplysning utan förbindelse. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från upphandlingschef Håkan Anderberg och upphandlare Rebecka 
Einarsson daterad 2017-05-08 

 
Beslutet skickas till 
 
Upphandlingschef Håkan Anderberg 
Upphandlare Rebecka Einarsson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 82 Nytt vattenverk Långasjön - rapportering 2014/484 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning 
 
Målsättningen är att ha ett nytt vattenverk i drift 2021. I den övergripande tidplanen för 
2017-2021 visas att detta är fullt möjligt. 
 
I investeringsbudgeten för 2017 och i investeringsplanen för 2018-2021  saknas i nuläget 
medel för 2018. 
För att tidplanen ska kunna hållas måste investeringsmedel flyttas fram till år 2018. I 
nuläget har detaljplanearbetet startats och diskussioner pågår med konsultfirmor för att 
välja ut vilken firma som ska få uppdraget att göra en mer detaljerad processutformning. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2017-05-09 
 Genomgång av övergripande budget och tidplan för 2017-2021 

 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 83 Utbyggnad av gc-vägnätet 2017/65 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen av projektstatus för 1308 utbyggnad av gc-vägnätet. 
 
Sammanfattning 
 
Förfrågningsunderlag för gc-väg Korpadalsvägen ligger ute för upphandling. Gc-vägen 
beräknas vara färdig i mitten på augusti.  
 
När anbuden inkommit beställs framtagning av förfrågningsunderlag för upphöjning av 
körbana på Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan för att budgeten för hela 
investeringsprojektet ska kunna hållas så bra som möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från Per Ingströmer daterad 2017-04-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 84 Dubbelriktning Nyemöllevägen 2011/2198 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte enkelrikta Nyemöllevägens nya anslutning mot Strömmarondellen. 
 
Sammanfattning 
 
Trafikmätningar gjordes längs Nyemöllevägen/Rörvägen i 3 punkter under september 
2016 innan Nyemöllevägens nya anslutningsväg mot Strömmarondellen dubbelriktades. 
Under april 2017 har mätningar utförts i samma punkter. (För jämförelse redovisas även 
mätresultat från innan vägen byggdes.) 
 
Mp 734 Rörvägen söder om Tubba Torg 
(september 2014: 4007 fordon/dygn) 
september 2016: 4040 fordon/dygn 
april 2017: 4667 fordon/dygn 
+627 fordon/dygn 
 
Mp1013 Nyemöllevägen, söder om Lidl 
(maj 2015: 5007 fordon/dygn) 
september 2016: 4483 fordon/dygn 
april 2017: 4916 fordon/dygn 
+429 fordon/dygn 
 
Mp1045 Nyemöllevägen, norr om transformatorhuset 
september 2016: 1647 fordon/dygn 
april 2017: 3644 fordon/dygn 
+1997 fordon/dygn 
 
Dubbelriktningen av den nybyggda anslutningsvägen mellan Nyemöllevägen och 
Strömmarondellen har lett till att genomfartstrafiken i området ökat med ca 500 fordon 
per dygn (ungefär 12 %).  
 
Under de 6 månader som försöket pågått har det inte inkommit några synpunkter på 
dubbelriktningen. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2017-04-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
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§ 85 Tekniska nämndens yttrande över samrådshandling för planprogram Sjölyckan 
Karlshamn 5:1 2017/1863 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att stödja de tekniska enheternas yttranden. 
 
Sammanfattning 
 
Planprogrammet baseras på förslagen för området i översiktsplanen och tas fram för att 
underlätta framtida detaljplanering för bostäder, centrum och förskola. 
 
Programområdet på 6,75 hektar är beläget i östra delen av Karlshamn och begränsas något 
förenklat av Hunnemaravägen, Bodetorpsvägen och Idrottsvägen. 
 
Yttranden från de tekniska enheterna 
 
Gatuenheten, driftenheten och fastighetsenheten har inget att erinra. 
 
Trafikenheten: För att minska belastningen på Väggavägen och Hunnemaravägen och öka 
trafiksäkerheten på östra infarten är det lämpligt att redan vid nuvarande trafikmängder 
överväga att anlägga en cirkulationsplats i korsningen Bodetorpsvägen/Idrottsvägen. 
 
VA-enheten: 
 
Förändring som avses 
 
Kommunfullmäktige antog 2015-05-04 gällande översiktsplan Karlshamn 2030 med 
tillhörande utvecklingsstrategier. Dessa strategier pekar ut området Sjölyckan som ett 
utvecklingsområde för tätortsbebyggelse och kransbebyggelse med möjlighet till 
förtätning.  
Inom området planeras flera nya flerbostadshus, Utveckling/tillbyggnad av befintlig 
förskola samt en ny cirkulationsplats vid korsningen Bodetorpsvägen – Idrottsvägen. 
 
Avtal, standarder etc. 
 
Både kommunala VA-ledningar och fastigheternas interna va-system inom delar av 
området måste utföras så att de klarar att ligga under vatten utan att vattnet i ledningarna 
påverkas till kvantitet eller kvalitet (se höjd havsnivå och skyfall, ras/skredrisk samt 
eventuella föroreningsrisker). Detta innebär att kostnaderna är större än normalt och 
måste beaktas i utbyggnaden. 
 
Befintliga ledningar  
 
Beroende på hur ett framtida va-behov ser ut kan det bli aktuellt att öka kapaciteten på 
befintliga va-anläggningar och detta måste beaktas så att det finns med i tidsplaneringen 
för en exploatering. 
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Dag- och dräneringsvatten 
 
Dag- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattennätet. VA-enheten har ingen 
kännedom om eventuella dagvattenledningars förläggning inom berörda fastigheter 
bortom servisavsättningar. Om havsnivån höjs och stiger kommer dagvattennätet i vissa 
delar av området att kortslutas, d.v.s. det kommer att vattenfyllas helt och inte längre ha en 
bortledande funktion med konsekvensen att byggnader står ’till havs’. Detta påverkar 
fastigheter nedströms samt uppströms och leder till översvämning på egen och andras 
egendom.  

Havsnivå, skyfall och höga flöden 
 
Vid höjd havsnivå samt vid skyfall kommer det att 
påverka markförhållanden och därmed även va-
anläggningarna som kommer att dämmas upp av 
havsvatten. Vid planering och projektering av nya 
va-anläggningar, både kommunala och privata 
samt byggnader i exploateringsområdet måste 
dessa säkras så inte egendom skadas vid höjda 
havsnivåer eller skyfall.  
 
 
 
 
Bild: 2017 Höjning av havsnivån 1,0 m - 3,0 m, TEKIS 
 
  



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-05-17 

sid 12 av 22 

 

 
 
 
 
 

 
Bild: 2017 Skyfallskartering, TEKIS. 
 
 
 
 
Övriga upplysningar 
 
Om havsvatten tillförs spillvattenledningarna så 
kommer detta vatten att svämma över i intilliggande 
områden även utanför aktuellt planområde, d.v.s. via 
toaletter och golvbrunnar in i andras hem och 
verksamheter.  
 
Detta havsvatten kommer då sannolikt dessutom att 
innehålla föroreningar från den gamla deponin som 
beskrivs i handlingarna. 

 
Det spillvatten som inte svämmar över in till andra eller bräddar ut i havet transporteras 
till avloppsreningsverket och kommer att påverka reningsfunktionen negativt eftersom 
avloppsreningsverket enbart är byggt för att avlägsna kväve och fosfor. Idag är slammet 
REVAQ-certifierat (innebär att slammet kan spridas på åkermark) och tillskottet av 
föroreningar skulle kunna äventyra kvaliteten på slammet eller påverka miljötillståndet för 
och driften av verket. Stora flöden havsvatten in till avloppsreningsverket kan slå ut 
reningen av vattnet. 
 
Fastigheterna kommer att vara anslutna till ett REVAQ-certifierat avloppsreningsverk. Det 
är därför viktigt att inte tillföra spillvattnet annat än normalt hushållsspillvatten.  
 
Fastighetsägare är välkomna att kontakta VA-enheten om det finns frågor eller oklarheter i 
va-relaterade frågor.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från Per Ingströmer, daterad 2017-05-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
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§ 86 Information om ny organisation för intern service / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetschef Jörgen Svensson informerar om den nya organisationen inom 
serviceverksamheten. Uppdrag läggs av en beställarorganisation på årsbasis som en 
utförarorganisation sedan utför. 
 
Serviceverksamheten består av enheter. Till enheterna ska chefer med personalansvar 
rekryteras. En chef har rekryterats, ytterligare sju chefer ska rekryteras. Organisationen 
träder i kraft 1 juli 1017.  
 
Den nya organisationen kommer att innebära en kostnadsbesparing för Karlshamns 
kommun över tid. 
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§ 87 Resultatrapport januari - april 2017 2016/3111 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari-april 2017. 
 
Sammanfattning 
 
På samhällsbyggnadsförvaltningen pågår just nu en stor omorganisation med en 
sammanslagning där städ, drift, gata, park och sotning ingår. Detta medför att de åtaganden 
som bygger på den nya organisationen inte har påbörjats. Den nya organisationen kommer 
att gälla from 1/7-17 och först då kommer verksamheten att börja arbeta med dessa 
aktiviteter.  
 
En liten risk som vi ser är att processen med omorganisationen drar ut ytterligare på tiden 
vilket kan påverka tiden för intagandet av en ny organisation och därmed finns det en risk 
att verksamheten inte kommer att uppfylla de åtaganden som finns med i VP-17. 
 
Arbetet med mångfald inom kommunal verksamhet pågår med bra resultat och enligt plan. 
Fastighet har påbörjat arbete med tillgänglighetsinventering av kommunala fastigheter och 
är nu klara med att ha inventerat alla fritidsanläggningar.  
Serviceverksamheten har startat upp biltvätt med okulärbesiktning och nu pågår 
bemanningen med instegsjobb. 
 
Även arbetet med trafiksäkerhet går enligt plan och då främst trafiksäkerhetsåtgärd på 
Mejerivägen där arbetet ligger i planeringsfas och cykelväg Korpadalsvägen där arbetet är i 
upphandlingsfas 
 
När det gäller insatserna med att öka intäkter inom mark och arrenden pågår arbetet med 
digitalisering genom anpassning av vårt kartsystem Sokigo för markupplåtelser och Incit 
Xpand för registrering av kunduppgifter och avtal.  
 
Öka andelen fossilfria bilar är ett mål som serviceverksamheten arbetar med. Här har det 
genomförts en digital mätning av körsträcka, körbeteende etc. Mätningen har till syfte att 
långsiktigt öka andelen fossilfria bilar i bilparken. 
 
Driftbudget 
 
Tekniska nämnden exkl VA har en prognostiserad helårsavvikelse på +2 090 tkr. 
 
VA-enheten har en prognostiserad helårsavvikelse på +3 900 tkr. 
 
Investeringsbudget 
 
Tekniska nämnden exkl VA prognostiserar ingen helårsavvikelse på investeringsprojekt 
större än 7 mnkr och investeringsprojekt mindre än 7 mnkr har en prognostiserad 
helårsavvikelse på -50 tkr. 
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VA-enheten prognostiserar en helårsavvikelse på +8 557 tkr för investeringsprojekt större 
än 7 mnkr och investeringsprojekt mindre än 7 mnkr har ingen prognostiserad 
helårsavvikelse. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från verksamhetsstrateg Anneli Karlsson och ekonom Susanne 
Andersen daterad 2017-05-15 

 Resultatrapport april 2017 
 Investeringsredovisning TN exkl VA april 2017 
 Investeringsredovisning VA april 2017 
 Ekonomiuppföljning och prognos TN exkl VA april 2017 
 Ekonomiuppföljning och prognos VA april 2017 

 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 
Ekonomikontoret Anette Ericsson 
Gatu- och parkchef Jonas Johansson 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Måltidschef Christina Svensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
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§ 88 Nämndsinitiativ till tekniska nämnden om processbeskrivning för projekt 2017/1222 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen om den nya projektmodellen i Karlshamns kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Ett nämndsinitiativ har lämnats till tekniska nämnden där man pekar på behovet av 
löpande strukturerad information kring Torgprojektet. Nämndens ordförande har gett 
undertecknad i uppdrag att ta fram ett förslag på svar. 
 
Överväganden 
 
Tekniska nämndens roll i olika projekt är inte alltid tydlig då nämnden ofta har rollen som 
ren utförare av större projekt som inte initierats i nämnden medan det i andra fall är 
nämnden som är både den som tagit initiativ och driver projektet. Detta har sin grund i de 
reglementen som Kommunfullmäktige antagit. Förenklat kan sägas att större 
byggnadsprojekt i normalfallet är initierade i andra nämnder (inkl KS) medan tekniska 
nämnden har att utföra projektet. Detta är fallet när det gäller torget, Väggaskolan, 
exploateringar och Asarums IP. Exempel på projekt där tekniska nämnden både initierat 
och driver projekten är kontorshus Tubbaryd samt projekt inom VA, Gata och Trafik (då 
dessa inte ingår i exploateringsprojekt). 
 
Då den ansvarsfördelning som gäller möjligtvis kan uppfattas som otydlig kan ett behov 
finnas av att informera om hur olika projekt framskrider för både ”beställare och utförare” 
när det är fler nämnder inblandade. 
 
Detta bör i tekniska nämndens fall kunna lösas genom att en stående punkt tillförs 
dagordningen där ansvariga kan lämna information kring de projekt som hanteras av 
nämnden. 
 
På sammanträdet redovisar verksamhetsstrateg Anneli Karlsson den nya projektmodellen 
för Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Daniel Wäppling daterad 2017-04-17 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar att godkänna informationen om 
den nya projektmodellen i Karlshamns kommun. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gunnar Fastén och Jörgen Kronsell (MP) 
Britt Kilsäter och Lars Hasselgren (M) 
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Tor Billing (SD) 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 89 Beslutsuppföljning maj 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-04-27 
 Beslutsuppföljning maj 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Utvecklingsstrateg Anneli Karlsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Måltidschef Christina Svensson 
VA-strateg Linda Holm 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
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§ 90 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2017-04-25 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-04-05 – 2017-04-25. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-04-26 
 Förteckning över fattade beslut på delegation under perioden 2017-04-05 – 2017-

04-25 
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§ 91 Handlingar för kännedom maj 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls handlingar för kännedom under perioden 2017-04-05 – 2017-04-25. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-04-26 
 Förteckning över handlingar för kännedom under perioden 2017-04-05 – 2017-04-

25 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-05-17 

sid 21 av 22 

 

§ 92 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om VA-taxorna inom Karlshamns kommuns 
närområde. På sammanträdet i juni kommer VA-enheten att redovisa jämförelser. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-05-17 

sid 22 av 22 

 

§ 93 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ulrika Nordén Johansson är ny förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen från 
och med 15 maj. Inledningsvis har hon genomgång med enhetsledarna för att sätta sig in i 
verksamheterna. 
 
Hon kommer att arbeta 50 % på förvaltningen arbete och välfärd fram till den nye 
förvaltningschefen börjar den 15 juni.  


