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§ 133 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att dagordningen förändras på följande sätt: 
 

 ärendet presidiet informerar utgår. 
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§ 134 Redovisning av beläggningsutredning 2017/3031 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna rapporten 
 
att i kommande budgetarbete från 2019 med flerårsplan, beakta underhållsbehovet för 
beläggningsarbeten.  
 
Sammanfattning 
 
Under 2017 har ett konsultföretag inventerat Karlshamns kommuns vägnät inom 
tätbebyggda områden, samt vissa vägar i direkt anslutning som anses intressanta för 
inventering och framtida skötsel. Inventeringen innefattade vägar, gator och gång- och 
cykelvägar. 
 
I samband med inventeringen gjordes en bedömning av vägnätet och beläggningens 
beskaffenhet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 136 Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr TN exkl VA 2018 2016/3111 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr 2018. 
 
att projekt 1308 GCM- vägnät, utbyggnad, 1310 Utredning trafikmiljö Asarum och 1316 
Belysning Gata ska undantas från besparingarna.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat att tekniska nämnden ska anpassa utgifterna med 30 % 
för investeringsprojekt mindre än 7 mnkr 2018.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2017-10-02 
Anpassningar av investeringsprojekt mindre än 7 mnkr TN exkl. VA 2018 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom yrkar att följande att-satts läggs till: 
att projekt 1308 GCM- vägnät, utbyggnad, 1310 Utredning trafikmiljö Asarum och 1316 
Belysning Gata ska undantas från besparingarna.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisa Sunesson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Kommunstyrelsen 
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§ 137 Mörrums Överföringsledning -avrapportering Oktober 2013/2014 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan förra informationen i juni har i princip hela överföringsledningen blivit nergrävd 
längs sin sträckning. Enda sträckan som kvarstår som rent schaktarbete är där vi ej har 
marktillträde till enligt överklagad lantmäteriförrättning. Domslut från mark- och 
miljödomstolen har ännu ej kommit. 
 
Arbetet håller nu på att inrikta sig mot de bägge pumpstationer som ska betjäna 
överföringsledningen samt provningar/kontroll på utförda ledningssträckor. Passagen av 
Mörrumsån genom upphängning i E22:ans bro planeras genomföras under oktober. 
 
Förekomsten av berg har fortsatt vara högre än förväntat. Provtagningar avseende 
föroreningar har utförts inne på reningsverksområdet i Mörrum i samförstånd med 
Miljöförbundet. 
 
En förbesiktning av ledningssträckan inom Hamnens område har hållits. Lösningar har 
framtagits inom ramen för Hamnens markberedningsprojekt för att säkerställa att 
truckarna inte skadar aktuella ledningar då området utnyttjas som depå för Nordstreams 
gasrör. Lastberäkningarna har utförts av konsultföretaget SWECO. Mindre arbeten kring 
inkoppling av vattenledningen kvarstår men i stort är arbetet här helt klart. 
 
Stora utmaningar på samordning har ställts på entreprenören Älmby Entreprenad AB vid 
passagen av Södra Cells deponi i Vekerum. Karlshamns Energi har förlagt en större 
Fjärrvärmeledning i parallellt med VA-ledningarna. Risken för kolliderande arbetsområden 
och att man varit i vägen för varandra har varit överhängande men arbetet har flutit på 
mycket bra. Älmby Entreprenad har även utfört en sidoentreprenad åt Södra Cell och 
samförlagt en tryckavloppsledning mellan deponin och Klavavägen. 
 
Blekinge muséum har varit med och kontrollerat schakt förbi en fornlämning strax söder 
om E22-an på Mörrumsåns östra strand. Där fanns visserligen rik förekomst av flinta, men i 
övrigt bestod området av mestadels hårt plöjd mark d.v.s. marken var kraftigt 
störd/omrörd. Ingen ytterligare arkeologi krävdes på platsen. 
 
Tidplanen för att anläggningen ska kunna vara tekniskt klar för driftsättning före årsskiftet 
beror nu i hög grad på mark- och miljödomstolen och när marktillträdet kan ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från entreprenadingenjör Peter Hammarström daterad 2017-09-27 
 
Beslutet skickas till 
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Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
T.f. VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 138 Revidering av VA-plan, framflyttande av färdigställande 2017/3278 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att VA-planens revidering flyttas fram till 2018 
 
att ge förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bilda en 
organisation för revideringen. 
 
Sammanfattning 
 
Gällande VA-plan ska revideras vart fjärde år och 2017 är det dags att göra detta. En VA-
plan är ett kommunövergripande dokument som framför allt behandlar vilka områden som 
ska byggas ut med de allmänna anläggningarna för avlopp, framför allt befintliga områden 
men även nyproducerade områden.  
 
Revideringen hinner inte färdigställas. De enskilt största anledningarna till detta är att 
uppgifter har visat sig bli mer omfattande än planerat, onormalt hög arbetsbelastning samt 
onormalt långa handläggningstider. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm daterad 2017-10-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
T.f. VA-chef Marika Mårtensson 
VA-strateg Linda Holm 
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§ 139 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 2018 2017/3295 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att höja brukningstaxan för vattentjänster med 5 % 
 
att höjningen ska gälla från och med 2018-01-01. 
 
Sammanfattning 
 
VA-enheten föreslår en höjning av brukningstaxan för vattentjänsterna från och med 2018-
01-01 med 5 % på både fast och rörlig del, detta innebär bland annat att 
kubikmeteravgiften för vatten och avlopp höjs från 16,30 kr/m3 till 17,10 kr/m3 och att 
den fasta avgiften för en normal villa (qn 2,5) höjs från 2 830 kr per år till 2972 kr per år.  
 
Dagvattenavgiften höjs från 835 kr/år till 877 kr/år. Samtliga angivna avgifter är inklusive 
mervärdesskatt (moms). 
 
Anläggningsavgifterna föreslås oförändrade under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från t.f. VA-chef Marika Mårtensson daterad 2017-10-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
T.f. VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonomihandläggare Liselotte Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 140 Information om ny kostorganisation 2017/25 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
 Problem med kostorganisationen som ledde till en utredning av organisationen 

under 2016.  
 Otydlig ledningsstruktur 
 Brister i kommunikationsled 
 Följer inte Karlshamns kommuns riktlinjer för antal medarbetare per chef 
 För lite tid till strukturell och övergripande utveckling 
 Chefen ser inte medarbetare i arbetet 
 Otydligt med arbetsledare som i måltidsservice har titeln köksföreståndare. 
 Ekonomibiträde upplevdes som en felaktig titel 
 Höga sjuktal 

 
Den nya organisationen implementerades 1 januari 2017 och rekryteringen av 
måltidschefer blev klar i september 2017. 
 
Nuläge 
 
Kostservice är numera måltidsservice. Områdesindelningen på köken som tidigare var 3 
områden är nu 6 områden med en måltidschef per område. Måltidscheferna jobbar även ca 
40 % operativt för att inte tappa närheten till arbetet i köket och förståelsen för arbetet 
som medarbetarna utför mm. 
 
Nya befattningar i måltidsservice är: 

 Verksamhetschef som är ytterst ansvarig för verksamheten 
 Koststrateg som jobbar med utveckling och stöd i övergripande kost och 

livsmedelsfrågor.  
 Handläggare som är systemansvarig i AIVO och har diverse andra administrativa 

uppgifter. 
 Enhetschefer får titel måltidschefer 
 Ekonomibiträde som titel är ersatt med måltidsbiträde. 

 
I måltidsservice är befattningen köksföreståndare borttagen. 2 bemanningspooler kommer 
att läggas under varje område. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christina Svensson daterad 2017-09-28 
Organisation måltidsservice 2017-07-10 
 
Beslutet skickas till 
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Verksamhetschef Christina Svensson 
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§ 141 Svar på medborgarförslag, återställ bandyplaner vid Korpadalsskolan samt komplettera 
med klätterställning/rutschkana 2017/1817 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
Förslag till beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En medborgare har lämnat förslag om upprustning av bandyplan och utemiljö på 
Korpadalsskolan.  
 
Området kring Korpadalsskolan påverkas av om- och nybyggnationen på Östralycke. Detta 
har påverkat utemiljön på skolan. För att få till en så bra utemiljö som möjligt har 
verksamheten inventerat behoven och möjligheterna på området. 
 
Det har även varit en firma ute och tittat över helheten och denna ska återkomma med 
konkreta och kostnadssatta åtgärdsförslag. Planen är att genomföra åtgärder på skolan 
under 2018 och det är utbildningsförvaltningen som driver denna fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-09-28 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utbildningsförvaltningen 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 142 Svar på medborgarförslag om att installera effektiva fågelskrämmor på byggnader i 
centrum 2017/1351 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
En medborgare har lämnat förslag om att det ska installeras effektiva fågelskrämmor på 
taken på fastigheterna i centrala Karlshamn. 
 
Det är varje fastighetsägares ansvar att se till att det inte finns störande fåglar som häckar i 
eller kring deras fastigheter. Karlshamns kommun anlitar Anticimex för att se över sina 
egna fastigheter när det gäller fågelsäkring, med gott resultat. 
 
Varje år skickar Anticimex ut information till större fastighetsägare i Karlshamns kommun 
om de tjänster som dessa erbjuder kring fågelsäkring och det är upp till varje 
fastighetsägare att agera i frågan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-09-28 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utbildningsförvaltningen 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 143 Yttrande över motion om solceller 2016/4520 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Gunnar Fastén (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Sara Månsson Möllergren (MP) och Anders Engelsson (MP) föreslår i motion daterad 2016-
12-19 att alla kommunala byggnader som nyproduceras eller renoveras ska förses med 
solceller, det finns fler att satser men dessa berör inte tekniska nämnden. 
 
Energianvändningen är en viktig del i ett nybyggnadsprojekt och vid renovering av 
fastigheter. Ofta är det budget, alternativkostnad (kostnaden för anda tekniska lösningar) 
och återbetalningstid på investeringar som styr vad som görs i ett byggprojekt och vid 
renoveringar. Hög alternativkostnad och lång eller obefintlig återbetalning gör att vissa 
åtgärder inte genomförs. Exempel på sådana åtgärder kan vara installation av solceller.  
 
Via Karlshamns kommuns hemsida går det att komma till en solkarta över Karlshamn. 
Denna redovisar vilken solenergipotential en viss byggnad i kommunen har och 
variationen är stor beroende på var byggnaden är belägen, dess storlek och konstruktion. 
 
Att installera solceller på en fastighet som har låg solenergipotential är en dålig ekonomisk 
investering och en sådan installation bör inte genomföras. Att ställa krav att det alltid ska 
sättas solceller på samtliga byggnader som Karlshamns kommun uppför eller renoverar 
kommer leda till dåliga investeringar som kostar kommuninvånarna och kommande 
hyresgäster i berörda fastigheter pengar i onödan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-09-28 
Motion om solceller 
Protokollsutdrag KSAU § 129/2017 Motion om solceller 
 
Yrkanden 
 
Gunnar Fastén (MP) yrkar bifall till motionen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med liggande 
förslag eller Gunnar Fasténs yrkande och finner att nämnden beslutar i enligt med liggande 
förslag. 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 144 Nya taxor för arrenden 2017/3265 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av den intäktsökning på 1,3 miljon kronor som markförvaltningen förväntas 
inbringa under 2017 har markförvaltaren tillsammans med verksamhetsstrategen på 
samhällsbyggnadsförvaltningen skapat ett förslag på nya marknadsanpassade taxor för 
arrenden.  
 
Förslaget bygger på en tydlig struktur och rättvis bedömningsprocess. Förslaget gäller 
bostad, jakt, tomträtt, jordbruk, bete- och lägenhetsarrenden. Taxorna avser målgrupperna 
privatpersoner och företag. Föreningar är avgränsade i förslaget och bör utredas vidare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från markförvaltare Martin Einarsson och verksamhetsstrateg Anneli 
Gustafsson daterad 2017-09-29 
Presentation av förslaget 
 
Yrkanden 
 
Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden godkänner informationen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 145 Förslag till Karlshamns kommun - ändra beteckningen på kommunens mark som 
gränsar till tomterna Asarum 2:144 och Asarum 2:146 2017/2558 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget, då marken sköts i enlighet med gällande detaljplan. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att ändra beteckningen på naturområdet mellan 
Odlingsvägen och Grims väg så att hela naturområdet sköts likadant. 
 
Området har skötts i enlighet med gällande detaljplan från 1990 sedan bostadsområdet på 
Odlingsvägen byggdes. Detaljplanen medger natur och äng, samt anger att avskärmande 
vegetation bör finnas mot Grims väg. En naturlig gräns för skötselområdet fanns redan då 
området byggdes. Befintlig skog i den västra delen blev skött som bostadsnära skog, och 
den öppna ytan i den östra delen har fortsatt hållas öppen genom klippning men planterats 
med avskärmande vegetation. 
 
Nedtagning av träd på kommunal mark ska hanteras i blanketten ”Ansökan trädfällning”, 
enligt beslut i TN 2017-01-25. Blanketten finns att ladda ner på kommunens hemsida. 
 
För ändring av gällande detaljplan söks planbesked hos kommunens 
stadsbyggnadsavdelning, vilket bekostas av den sökande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från parkingenjör Sara-Marie Rännbäck daterad 2017-09-25 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
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§ 146 Skyltning till nya grillplatsen i Svängsta 2017/2145 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att Karlshamns kommun ska ordna skyltning till 
Abborresjöns nya grillplats samt att skyltningen till Svängstabadet ska förbättras.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är svårt att hitta, vilket framgick vid 
invigningen 2017-05-30. Vidare menar förslagsställaren att det är viktigt med god 
skyltning ur ett besöksnäringsperspektiv.  
 
Fritidsenheten har tidigare lagt en beställning på skyltar till Abborresjön. Skyltar ska 
beställas från leverantör och sättas upp på två platser för tydligare hänvisning till 
Abborresjön. 
 
Likaså har det sedan tidigare satts upp skyltar till Svängstabadet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 147 Staket utmed kanten vid lokstallarna (järnvägsviadukten) 2017/2027 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit om att Karlshamns kommun ska sätta upp ett staket längs 
cykelbanan vid Lokstallarna, järnvägsviadukten.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det återigen har inträffat en cykelolycka 
på platsen.  
 
Ett staket på ca 100 meter längs sträckan uppgår till en kostnad på ca 30 000SEK. 
 
Beställarverksamheten utreder den bästa lösningen för platsen för att minska risken för 
framtida olyckor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 148 Byte till stöldsäkra cykelställ i centrum 2017/2226 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till förslaget 
 
att översända förslaget till kommunstyrelsen för beaktande i projektet ”cykelstrategi och 
plan för att öka cyklismen”. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit om att Karlshamns kommun ska byta ut cykelställen i centrum 
och på stationen till den modell som finns på stationen i Ronneby. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att med andra cykelställ är risken för stöld 
mindre. 
 
På stationen finns det redan idag cykelställ där man kan sätta ett lås som kan sluta cykelns 
ram med stället. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Kommunstyrelsen 
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§ 149 Cykelväg från Vettekulla till Matvik 2017/2491 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om cykelväg mellan Vettekulla och Matvik. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att Karlshamns Kommun ska anlägga en cykelväg mellan 
Vettekulla och Matvik. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att den nuvarande vägen är smal samt att det 
blir trångt när bilister, cyklister och fotgängare ska samsas. En cykelväg skulle öka 
trafiksäkerheten, vilket är särskilt viktigt eftersom det pågår en inflyttning till Matvik.  
 
Cykelvägen till Vettekulla västra byggdes i samband med exploateringen av Vettekulla 
västra och Tegelbruksviken. Exploatering av Vettekulla östra är projekterad och när 
detaljplanen vinner laga kraft finns även planer på att förlänga den befintliga cykelvägen 
till Vettekulla östra.  
 
I översiktsplanen finns en intention att anlägga en ny väg mellan Karlshamn och Matvik, 
samt några mindre vägar från ”huvudvägen” ner till Vettekulla, med tillhörande cykelvägar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 150 Fler papperskorgar och soptunnor i centrala Mörrum 2017/2563 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om att placera ut fler papperskorgar. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare har inkommit med ett förslag om flera papperskorgar och 
hundlatriner i centrala Mörrum.  
 
Genomgång av papperskorgar och hundlatriner utförs kontinuerligt och antalet är ca 270 
stycken papperskorgar och ca 180 stycken hundlatriner utplacerade i kommunen.  
 
Placeringar av papperskorgar och hundlatriner undersöks med jämna mellanrum och då 
kan även omflyttningar ske för bästa tillgänglighet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 151 Komplettera papperskorgarna med behållare för pantflaskor/burkar 2017/2604 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om att sätta Panta Mera-pantrör eller liknande på papperskorgar. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit om att Karlshamns kommun ska komplettera papperskorgarna 
med en särskild behållare för pantflaskor/burkar.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att en sådan komplettering förstärker 
kommunens miljöprofil samt ger den som lämnar sin pantflaska/burk en möjlighet att 
sortera pantflaskor/burkar från övrigt avfall och på så sätt kunna bidra till 
materialåteranvändning. Den som tömmer avfallet har också möjlighet att panta 
flaskan/burken utan att behöva rota i övriga sopor. 
 
Tekniska nämnden tog beslut 2015-04-23 § 70 att avslå Panta Mera-pantrör. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 152 Digitala hastighetsskyltar 2017/2571 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge trafikenheten rätt att sätta upp digitala hastighetsskyltar på gångfartsvägar vid 
behov 
 
att ge trafikenheten i uppdrag att mäta hastigheten och därefter vidta lämpliga åtgärder. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit om att Karlshamns kommun ska införa digitala hastighetsskyltar 
på gångfartsgatorna.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att bilisterna inte håller hastigheten 6 km/h 
på gångfartsgatorna. Under bilade i Europa har förslagsställaren funnit att det på många 
platser används digitala skyltar som indikerar om hastigheten hålls med en glad eller 
ledsen gubbe.  
 
En digital hastighetsskylt har visat sig sänka hastigheten med 4-5 km/timmen där den är 
uppsatt på Mejerivägen. En digital hastighetsskyllt på en gångfartsväg kan ställas in på 
minst 10km/timmen och skylten kan även ge utslag på gångtrafikanter. En sådan skylt 
kostar runt 40 000SEK  
 
Vid behov kan trafikenheten placera ut en skylt för att uppmärksamma bilister om deras 
körhastighet på gångfartvägar när man flyttar på den befintliga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamn 
 
Yrkanden 
 
Gunnar Fastén (MP) yrkar bifall till förslaget. 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att första att-satsen stryks och att ge trafikenheten i 
uppdrag att mäta hastigheten och därefter vidta lämpliga åtgärder. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande mot Gunnar 
Fasténs och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
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Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 153 Högre häck vid Bodestorpsskolan 2017/2664 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om att låta buskaget söder om Bodetorpsskolan växa upp högre. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att Karlshamns kommun ska låta buskaget söder om 
Bodetorpsskolan växa upp högre.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är för det första att häcken fungerar 
ljuddämpande, för det andra som insynsskydd, för det tredje hindrar eleverna att korsa 
gatan och för det fjärde, skydd mot avgaser.  
 
Buskaget klipps idag av serviceverksamheten (f.d. parkenheten) längs Bodetorpsvägen. För 
att inte buskagen ska växa över vägen, har man klippt så mycket som behövs för att kunna 
sköta framkomligheten på trottoar och väg.  
 
Att häcken ska få växa fritt på höjden kommer därmed bli ohållbart i förlängningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 154 Förslag till Karlshamns kommun - Gör Iglavägen i Asarum till huvudled 2017/2810 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget om att göra Iglavägen till huvudled. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun om att göra Iglavägen i Asarum till 
huvudled. Motiveringen till detta är att bilister redan idag kör som om det vore det.  
 
Om vägen skyltas om till huvudled kommer hastigheten på vägen att öka. Idag är det 
högerregel som gäller längs vägen, vilket innebär att man måste hålla ner hastigheten och 
att vara uppmärksam. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 155 Förslag till Karlshamns kommun - Elljusspår längs strandpromenaden 2017/2869 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget om elljusspår längs Strandpromenaden. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit om att Karlshamns kommun ska installera elljus längs 
strandpromenaden med start vid utvandrarmonumentet. Antingen en sträckning från 
utvandrarmonumentet till det nybyggda kallbadhuset/spontangymmet/tennisbanan eller 
en sträckning från utvandrarmonumentet till det att strandpromenaden slutar vid 
Saltsjöbaden. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det hade ökat tryggheten på ett av stadens 
mest använda områden och stimulerat fysisk aktivitet.  
 
Strandpromenaden är avsedd som en naturupplevelseslinga och inte ett motionsspår. För 
fysisk aktivitet finns Vägga motionsslinga ca 200 meter norr och strandpromenaden som är 
avsedd för fysiska aktiviteter. 
 
Att förse Strandpromenaden med belysning skulle medföra höga kostnader då en stor del 
av sträckan består av berg. Det finns även trappor, broar och andra hinder längs sträckan 
som skulle medföra höga kostnader för anläggandet. 
 
Det anses även att en belysning av Strandpromenaden skulle ta bort en del av 
naturupplevelsen längs naturslingan. 
 
Fritidsnämnden avslog 2015-05-22 § 55 ett förslag om att belysa Strandpromenaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 156 Förslag till Karlshamns kommun - En smart bänk på Stortorget 2017/2872 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om en digital bänk på Stortorget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit om att Karlshamns kommun ska placera en smart bänk på 
Stortorget. På den smarta bänken ska det gå att ladda mobilen med energi från solen och 
det ska finnas fritt nätverk. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det skulle skapa mer socialt liv på torget, 
att det skulle spara el och pengar samt att det skulle vara bra för en smart kommun i 
framtiden.  
 
Förslaget med en smart bänk på torget är god. Med tanke på den kommande 
torgombyggnaden, bör man avvakta till efter projektet är utfört för att se om en smart bänk 
skulle kunna placeras någonstans på torget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 157 Förslag till Karlshamns kommun - Gång- och cykelbana på Graneforsvägen 2017/2989 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ta del av informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare inkommer med förslag att Karlshamns kommun ska anlägga en gång- 
och cykelbana på Graneforsvägen.  
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det skulle förbättra säkerheten, underlätta 
motion och cykling samt att det blir fler boende på landsbygden.  
 
Ärendet var uppe i tekniska nämnden 2016-10-26 § 156. Nämnden beslutade att föreslå 
kommunstyrelsen beställa en utredning. Tekniska nämnden avvaktar beslut från 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-09-26 
Inkommit förslag 
Beslut om vidare handläggning av förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-10-18 

sid 32 av 38 

 

§ 158 Tilläggsfinansiering för ombyggnad av Ronnebygatan, mellan Kungsgatan och 
Regeringsgatan 2017/2123 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge igångsättningsbeslut för ombyggnad av Ronnebygatan, mellan Kungsgatan och 
Regeringsgatan 
 
att tilläggsfinansiera ombyggnad av Ronnebygatan, mellan Kungsgatan och 
Regeringsgatan, med 436 000:- i 2017 års budget 
 
att tilläggsfinansieringen sker med medel ur 2017 års budget från projekt 1313 och 1325. 
 
Sammanfattning 
 
För att genomföra ombyggnaden av Ronnebygatan, mellan Kungsgatan och 
Regeringsgatan, på ett kostnadseffektivt sätt som även medför så lite störning som möjligt 
för verksamheter och boende längs med gatan föreslås att entreprenaden utökas och skjuts 
fram till våren 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utvecklingsingenjör Frida Stålebjer daterad 2017-10-05 
Projektkalkyl 
Redovisning av finansiering 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att att-sats 2 och 3 ändras till följande: 
 
att tilläggsfinansiera ombyggnad av Ronnebygatan, mellan Kungsgatan och 
Regeringsgatan, med 436 000:- i 2017 års budget 
 
att tilläggsfinansieringen sker med medel ur 2017 års budget från projekt 1313 och 1325. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utvecklingsingenjör Frida Stålebjer 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Kommunstyrelsen 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
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§ 159 Systematiskt arbetsmiljöarbete 2017, tekniska nämndens ansvarsområde 2017/3297 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Sjukfrånvaron januari – juni 2017 
 
Total genomsnittlig sjukfrånvaro för hela samhällsbyggnadsförvaltningen ligger för första 
halvåret på 11,33 sjukdagar/anställd. Fördelningen är 2,92 dagar korttidsfrånvaro och 8,41 
dagar på längre sjukskrivning. 
 
Tekniska nämndens verksamhetsområden ligger på 12,86 dagar. Det är en ökning med 2 
dagar sedan 2015. Ökningen ligger på frånvaro mer än 14 dagar, medan korttidsfrånvaron 
nu istället är något lägre.  
 
Kommentar:  
 
Måltidsverksamheten 
 
Korttidsfrånvaron går ner till 3,37dagar/anställd vilket är den lägsta nivån på 3 år. 2016 
var korttidsfrånvaron 3,66 dagar/anst. 
 
Långtidsfrånvaron går upp från 8,58 dagar/anställd 2016 till 10,42 dagar/anställd 2017. 
Åtgärder görs tidigt och vi har lyckade resultat av de rehabiliteringsärenden vi startat där 
medarbetare åter är i arbete. 
 
Psykisk ohälsa och fysiska skador från t ex en olycka eller sjukdom täcker merparten av 
långtidssjukskrivningarna. Ett av våra stora problem är de allt längre sjukvårdsköerna som 
förlänger hela processen där medarbetare får vänta länge mellan undersökningar, vänta i 
månader på operationer mm. 
 
Måltidsprojekt för att sänka sjuktalen: 
 De två första stegen för att sänka sjuktalen som är genomförda är organisations-
förändringen samt en föreläsning om kost i vardagen och hur olika livsmedel påverkar oss. 
Föreläsningen är till för att börja reflektera över hur jag äter för att må bra.  
 
Därefter följer ytterligare 2 steg: 
 Stresshantering, små övningar för att sänka puls, minska stress och få kunskap om 
vad stress är och vad som händer i kroppen.  
 Fysisk aktivitet och ergonomi. Lära ut vilka positiva effekter fysisk aktivitet har på vår 
kropp både fysiskt och psykiskt samt vikten av att ha rätt arbetsställning och 
arbetshjälpmedel för att minska förslitningsskador. 
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Det kommer att vara stående punkter på arbetsplatsträffar från och med nu. Under alla 
aktiviteter kommer extratid utgå. Det är viktigt för oss att så många som möjligt medverkar 
för att få tyngd i frågan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från personalutvecklare Berith Håkansson daterad 2017-10-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Måltidschef Christina Svensson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Personalutvecklare Berith Håkansson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-10-18 

sid 35 av 38 

 

§ 160 Beslutsuppföljning oktober 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för tekniska nämnden. Följande ärenden flyttas fram: 
 

 2016/3153 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk flyttas till 
sammanträdet i november 

 2016/3469 Handikappanpassning av scenen på Karlshamns stadsteater flyttas till 
sammanträdet i november 

 2012/3134 Tubbaryd – nybyggnad av kontor- och omklädningslokaler, projekt 
1136 – flyttas till sammanträdet i december 

 2016/3537 Projekt 2528 Asarums IP flyttas till sammanträdet i december 
 2015/252 Europeiska socialfonden, projekt kostenheten flyttas till sammanträdet i 

februari 2018 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-09-26 
Beslutsuppföljning oktober 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
Projektingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Måltidschef Christina Svensson 
VA-strateg Linda Holm 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-10-18 

sid 36 av 38 

 

§ 161 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2017-10-05 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-09-09 – 2017-10-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-10-06 
Förteckning över fattade beslut 2017-09-09 – 2017-10-05 
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§ 162 Handlingar för kännedom oktober 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls handlingar för kännedom under tiden 2017-09-09 – 2017-10-05. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-10-06 
Förteckning över handlingar för kännedom under tiden 2017-09-09 – 2017-10-05 
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§ 163 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om följande: 
 

 Implementering pågår av nya organisationen 
 Översyn av organisationen inom VA-enheten 
 Arbete pågår med verksamhetsplan för 2018. Förslag lämnas för beslut till tekniska 

nämnden i december.  


