
 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 1 av 26 
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Lennarth Malm 
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Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
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Marika Mårtensson 
Jörgen Svensson 
Daniel Camenell 
Annabel Cifuentes 
Jon Svarthök 
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Verksamhetsstrateg §§ 164-170 
Markförvaltare §§ 169-170 
Verksamhetschef §§ 164-170 
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Utredningsingenjör §§ 173-180 
Kommunjurist §§ 164-166 
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Sekreterare 
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§ 164 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att följande ärende läggs till på dagordningen: 
 
§ 167 Organisation VA-enheten 
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§ 165 Information från kommunjuristerna / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes och förvaltningsjurist Jon Svarthök är inbjudna till 
sammanträdet för att informera om allmänna handlingar. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-11-22 

sid 6 av 26 

 

§ 166 Mörrum 71:2 Förlängning av tillstånd för Mörrums reningsverk 2017/232 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta alternativ 3 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att anta alternativ 3 
 
att föreslå kommunstyrelsen ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra alternativ 3, 
det vill säga att Mörrums avloppsreningsverk drivs utan tillstånd, om ett tidsbegränsat 
tillstånd under år 2018 för reningsverket inte erhålls. 
 
Mörrums avloppsreningsverk (MARV) är en miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och 
har ett tillstånd som måste följas för att verksamheten ska få bedrivas. Nuvarande tillstånd 
för MARV går ut 2017-12-31. 
 
Sammanfattning 
 
Mörrums avloppsreningsverk ska läggas ner enligt tidigare beslut och avloppsvattnet från 
Mörrum kommer ledas via en överföringsledning till Sternö avloppsreningsverk (SARV). 
Arbetet med överföringsledningen har försenats. En privatperson har överklagat 
lantmäteriförrättningen som ska ge kommunen det marktillträde som krävs för 
överföringsledningen.  
 
Därmed kommer inte överföringsledningen vara klar som beräknat före 2017 års utgång. I 
nuläget har kommunen inte heller fått beslutet angående ansökan om tillstånd för SARV för 
att där kunna ta emot avloppsvattnet från MARV. 
 
Problematiken är sammanfattningsvis att Karlshamns kommun (1) inte har tillstånd att 
driva MARV från och med den 1 januari 2018, (2) att överföringsledningen inte är klar fram 
till dess samt (3) att beslut om tillståndet för SARV ännu inte har fattats. VA-enheten i 
Karlshamns kommun lämnade våren 2017 in ansökan till Miljöprövningsdelegationen för 
att få ett tillfälligt tillstånd att driva MARV vidare under 2018.  
 
Beslut om detta är ännu inte taget men kommer förhoppningsvis under december 2017. 
Får Karlshamns kommun inte ett beslut om nytt tillstånd för MARV under 2018 så finns 
följande förslag på alternativ: 
 

1. Verksamheten vid MARV läggs ner, avloppsvattnet från Mörrum släpps orenat ut i 
Mörrumsån 

2. Avloppsvattnet förs bort med tankbilar till annat reningsverk 
3. Verksamheten vid MARV körs vidare utan tillstånd 

 
Alternativ 1 är helt olämpligt ur miljösynpunkt och medför också stora juridiska och 
ekonomiska risker. 
Alternativ 2 är inte lämpligt ur miljömässig och ekonomisk aspekt. Dessutom är 
alternativet inte praktiskt och logistiskt genomförbart. 
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Alternativ 3 är ur miljösynpunkt det överlägset bästa alternativet. Det medför också 
juridiska och ekonomiska risker, men dessa bedöms mindre än för alternativ 1.  
Utifrån ovanstående så bedöms alternativ 3 som det klart bästa alternativet om 
Karlshamns kommun inte får ett tillfälligt tillstånd under 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från t.f. VA-chef Marika Mårtensson daterad 2017-11-13 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar om följande att-satser: 
 
att anta alternativ 3 
 
att föreslå kommunstyrelsen besluta om att anta alternativ 3 
 
att föreslå kommunstyrelsen ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra alternativ 3, 
det vill säga att Mörrums avloppsreningsverk drivs utan tillstånd, om ett tidsbegränsat 
tillstånd under år 2018 för reningsverket inte erhålls. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
T.f. VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 167 Organisation VA-enheten / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
T.f. VA-chef Marika Mårtensson informerar om ny organisation inom VA-enheten. 
Förändringen innebär tydligare ledarskap och en effektivare organisation. 
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§ 168 Verksamhetsplan 2018 / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan för 2018 för information och 
genomgång på novembersammanträdet. 
 
Ärendet kommer att beslutas om tillsammans med internbudget på tekniska nämndens 
sammanträde i december. 
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§ 169 Fördelning av budgetsatsningar för tekniska nämnden 2018 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna fördelningen av budgetsatsningar på 5,0 mnkr 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige har beslutat om särskilda budgetsatsningar inom tekniska nämnden 
på 5,0 mnkr 2018. Tillförda medel föreslås fördelas enligt nedan. 
 

Verksamhetsförändringar 

Äskade 
medel 
budget 
2018 

Nytt 
förslag 
budget 
2018 

Fastighetsunderhåll  -7 374 -3 122 
Fastighetssystem (systemförvaltare och 
utbildning) -200 -1 200 

Prisökningar fjärrvärme, el, VA och sophämtning -421 0 

Prisökningar livsmedel  -678 -678 
Summa nettokostnader -8 673 -5 000 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2017-11-10 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 170 Flytt av befintlig budget för nuvarande parkenhetens serviceverksamhet samt maskiner 
för skötsel av isytor 2017/3538 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för serviceverksamheten 
avseende parkenheten och tillhörande investeringskonto 1004 avseende maskiner flyttas 
från fritidsnämnden till tekniska nämnden 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att befintlig budget för maskiner för skötsel av 
isytor flyttas från fritidsnämnden till tekniska nämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan den 1 september i år har samhällsbyggnadsförvaltningen ny organisation när det 
gäller beställning/förvaltning och serviceverksamhet. En ny ledningsstruktur har införts 
som ska skapa tydlighet och bättre samordning inom förvaltningens samtliga 
ansvarsområden.  
 
I nuvarande struktur hanteras och finansieras servicetjänster spritt över kommunens 
förvaltningar, ett system som är ineffektivt och saknar tydlighet i processer för styrning 
och samordning. 
 
Förvaltningens mål är att genom gemensam struktur öka förståelsen för vårt uppdrag och 
på så sätt skapa en effektiv och tydlig organisation vilket på sikt skapar bättre arbetsklimat 
och trivsel på förvaltningen. 
 
Med hänvisning till ovanstående och som ett led i förvaltningens effektivisering föreslår 
förvaltningen att all serviceverksamhet samt maskinpark samlas inom tekniska nämnden 
ansvarsområden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2017-10-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 173 Genomförandeplan kostutredning 2013/2363 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att genomförandeplanen av kostutredningen behandlas i den löpande investeringsplanen 
 
att tillagningskök ska byggas i den mån lokalens förutsättningar gör det möjligt 
 
att delge kommunfullmäktige informationen. 
 
Reservationer 
 
Lars Hasselgren (M) och Catarina Flod (M) reserverar sig mot beslutet eftersom de anser 
att underlaget är för tunt. 
 
Sammanfattning 
 
En sund relation till mat och bra måltider gjorda på bra livsmedel är folkhälsa. En möjlighet 
att hålla människor friska och minska behovet av sjukvård. Forskningen visar på att en 
tredjedel av alla välfärdssjukdomar som t.ex. diabetes typ 2 är kostrelaterade och stor 
ökning av fetma hos barn vilket kan leda till sjukdomar senare i livet.  
 
Måltiden bör lagas så nära gästen som möjligt för att öka flexibiliteten och möjligheten till 
individanpassning inte centraliseras. Därför är det oerhört viktigt att i den mån lokalen 
tillåter, behålla så många tillagningskök som möjligt och uppmuntra samverkan och 
engagemang hos alla olika professioner och på alla nivåer av måltidskedjan. Det är viktigt 
att det finns en flexibilitet och en hög servicekänsla kring måltiden. 
 
Ett minskat antal tillagningskök samt ökat antal mottagningskök kommer även öka 
behovet av dagliga transporter och därmed ökar klimatbelastningen. Det går helt emot vårt 
arbete med att minska antalet transporter som vi t.ex. gör via införande av samordnad 
varudistribution där Måltidsservice är planerat att vara första verksamhet in.  
 
Matsvinnet ökar i och med att varmhållen mat inte får kylas ner och återanvändas. I 
tillagningskök har man möjlighet att tillaga mat närmre servering och kyla ner mat som 
inte serverats för återanvändning, vilket minskar matsvinnet. Matsvinn är något vi 
kontinuerligt måste jobba med på många olika sätt men att minska antalet tillagningskök 
detta är faktorer som försämrar möjligheten att minska matsvinnet. 
Nedan följer redogörelser för centrala delar i rapporten (Kostutredning av Ingrid 
Stiltjestrand) som ligger till grund för beslutet att minska antalet tillagningskök. Det visar 
på att rapporten inte längre är aktuell och att önskemål från beställande förvaltningar inte 
ligger i linje med beslutet: 
 
Brister som påvisas i rapporten som är åtgärdade eller åtgärd påbörjad: 

 Tydlig organisation och chefskap- Måltidservice har genomgått en 
organisationsöversyn där fokus legat på ett tydligt ledarskap med en 
verksamhetschef och 6 måltidschefer närmre verksamheten och färre medarbetare 
per chef. Arbetsledarrollen som upplevdes otydlig har tagits bort. Det finns även en 
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handläggare och en koststrateg för att underlätta administration, systemförvaltning, 
effektivisera och utveckla styrsystem samt finnas till stöd för så väl gäster som 
medarbetare i kostfrågor. 

 Förankrad politisk strategi. – Kostpolicy är nu antagen och omsorgsförvaltningen 
och utbildningsförvaltningen har tillsammans med måltidsservice påbörjat arbetet 
med att ta fram måltidsprogram för respektive verksamheter. 

 Avsätta projektresurser för framarbetning av AIVO (kostdataprogram)- Alla recept i 
skola och äldreomsorg är inlagda i AIVO och alla kostbeställningar inom omsorgen 
görs via AIVO vilket ger kostnadskontroll, jämnare kvalité samt att alla koster är 
näringsberäknade. 

 Måltidsservice jobbar nu med att i dialog med utbildningsförvaltningen och 
omsorgsförvaltningen sätta formella beställningar med tydliga kvalitetsmål samt 
effektiv och korrekt kostnadsuppföljning. 

Önskemål som redovisades från beställande förvaltningar: 
 Större valmöjligheter  
 Större delaktighet  
 Måltidsmiljö mer ”restauranglik” 
 Flexibilitet i måltidslösningen 
 Ökad dialog 
 Tillagning närmre gästen och att skolrestaurangen bör vara en central del i skolan. 

Detta sammantaget visar att Kostutredningen inte längre är aktuell. Den fortsatta 
genomförandeplanen efter steg ett bör löpande redovisas i investeringsplanen. Då kan hela 
tiden hänsyn tas till förändringar i beställarnas verksamheter så som t.ex. nybyggnationer 
av skolor och förskolor samt ett ökat behov av vårdplatser på SÄBO (särskilt boende) m.m. 
 
Vid nybyggnation ska utgångspunkten vara att tillagningskök ska byggas.  
 
Vid ombyggnation av kök ska utgångspunkten vara att bygga tillagningskök i den mån 
lokalens förutsättningar gör det möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christina Svensson daterad 2017-11-06 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom yrkar att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. Lars 
Hasselgren (M) och Catarina Flod (M) yrkar att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande eller 
moderaternas yrkande och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
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Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Verksamhetschef Magnus Persson 
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§ 174 TN Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 2017/178 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Reservationer 
 
Jörgen Kronsell (MP) och Gunnar Fastén (MP) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Miljöpartiet föreslår i motion daterad 2017-01-12 att kommunfullmäktige initierar en 
undersökning om och hur häst/hästar skulle kunna användas i kommunens skogar och 
parker samt om det är möjligt att på annat sätt nyttja häst/hästar i kommunens 
verksamheter. 
 
Kommunen har tidigare beslutat, KF § 130, 2004-10-04, att avslå en motion om att 
kommunen införskaffar en eller två hästar samt inrättar (minst) en tjänst som hästskötare 
för att använda häst vid skogsavverkningar i tätortsnära skogar. Motionen avslogs 
eftersom bedömningen gjordes att det inte fanns pengar att avsätta. 
 
Den kommunala organisationen genomgår budgetanpassningar innebärande såväl 
kostnadsminskningar, som krav på ökade intäkter. Dessa budgetanpassningar innebär att 
både bemanning och utförande av tjänster fokuseras på kärnverksamheten. Uppgifter och 
uppdrag som ligger utanför detta minimeras. 
 
Att i ett sådant läge undersöka möjligheten att använda hästar i kommunens verksamhet 
och därtill permanent skötsel av häst/ar är inte genomförbart. Verksamheten har att 
fokusera på uppsatta mål att införa fossilfri maskinpark inom verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Motion om att använda hästar i kommunens verksamhet 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jörgen Svensson, daterad 2017-11-02 
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 128 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 175 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har gett gatuenheten i uppdrag att göra en översyn av de enskilda 
vägarna och förtydliga regelverket. 
 
Översynen sker eftersom statsbidraget till enskilda vägar om ett antal år, kommer att 
betalas ut till väghållaren och inte idag som till den som sköter vägarna. 
 
Förändringen kommer att medföra att för att Karlshamns kommun framöver ska kunna ta 
del av statsbidraget för de enskilda vägar som kommunen sköter, måste de gamla 
vägföreningarna ombildas.  
 
Vidare måste kommunens regelverk skrivas om och till vis del synkroniseras med 
Trafikverkets. Nya avtal behöver tecknas. En stomme till regelverk finns. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 176 Förslag till Karlshamns kommun – farthinder på Drottninggatan (gågatan) 2017/2151 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit med förslag om att anordna farthinder 
på Drottninggatan (gågatan) från Södra Fogdelyckegatan till Rådhusgatan samt på 
Kungsgatan från Flaggenhuset till Kyrkogatan. Förslagsställarens motivering är att 
ungdomar cyklar fort på platsen och att oskyddade trafikanter riskerar att skadas. 
 
På båda dessa gator finns det en hel del yrkestrafik som levererar varor till 
verksamheterna. Det är därför inte möjligt att utföra farthinder som begränsar 
färdhastigheten för cyklister. 
 
Det är tillåtet att framföra cyklar på gågator och gångfartsområden förutsatt att man inte 
färdas snabbare än gångfart och att man har väjningsplikt mot gående. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-06 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman daterad 2017-06-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 177 Förslag till Karlshamns kommun – Hastighetsbegränsning på Tegelmästarevägen samt 
skyltar ”Varning Lekande barn” 2017/3371 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit med förslag om att sänka hastigheten på 
Tegelmästarevägen samt sätta upp skyltar som varnar för lekande barn. Förslagsställarens 
motivering är att bilarna kör alldeles för fort och att det bor cirka 40 barn längs vägen. Det 
är enligt förslagsställaren inte en fråga om någon blir skadad, utan när. 
 
Vägen är idag skyltad med 30 km/h. Karlshamns kommun har beslutat att inte sätta upp 
varningsskyltar för ”Lekande Barn” eller bevilja uppsättning av liknande skyltar. 
 
Med anledning av inkommit förslag om att sänka hastigheten bör man ändå se över 
trafikflödena. En trafikmätning ska därmed utföras och utifrån resultatet kan man utreda 
om någon åtgärd måste utföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-06 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman daterad 2017-10-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Trafikhandläggare Ann Thomasson 
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§ 178 Förslag till Karlshamns kommun – Avskaffa alla tidsgränser för bilparkeringar i Matviks 
hamn 2017/3034 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit om att avskaffa alla tidsgränser för 
bilparkering i Matviks Hamn.  
 
Idag finns det 425 parkeringar fördelade med olika tidsgränser. Om alla tidsgränser tas 
bort skulle följden kunna bli att fordon som inte nyttjar Matviks hamn parkerar där. De 
som har sina båtar i hamnen kommer inte hitta någon plats att parkera på.  
 
Kommunen har under flera år arbetat med att parkeringssituationen ska vara så bra som 
möjligt. Detta är ett arbete som hela tiden fortskrider. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-06 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman daterad 2017-09-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 179 Förslag till Karlshamns kommun – Utökad belysning från Silosvägen till Södra 
Sternövägen 2017/3611 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att överlämna ärendet till förvaltningens beställarverksamhet för planering i framtida 
arbeten. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit med förslag om att utöka belysningen 
från Silosvägen till Södra Sternövägen på bil- och cykelvägen till Sternö/Draget. 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att många skolbarn, men också vuxna, cyklar 
på sträckan och att den upplevs som osäker med nuvarande belysning. 
 
Förvaltningens beställarverksamhet har ansvaret för belysningen i Karlshamns kommun. 
Vid arbeten med utbyggnad av belysning ser man över behoven utifrån antagna 
belysningsstrategier och vid möjligheter till samförläggning med andra ledningsägare.  
 
Ett projekt finns även planerat där man vill sammansluta de befintliga cykelvägarna längs 
Södra Sternövägen. I projektet ses även belysningen längs sträckan över. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterat 2017-11-06 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman daterad 2017-10-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 180 Utbyggnad av GC-vägnätet 2017/65 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Cykelbanan vid Korpadalsvägen blev klar i slutet av september. Vi har fått bra respons från 
boende i området som tycker att projektet blev jättebra och den nya cykelbanan började 
användas samma dag som den stod klar.  
 
Tack vare ett bra samarbete mellan projektledare och beställarverksamheten har vi lyckats 
få ett bra resultat av projektet. 
 
Ombyggnad av Ronnebygatan, mellan Kungsgatan och Regeringsgatan: Projektet är 
uppskjutet till våren 2018 enligt tekniska nämndens beslut § 158/2017. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 181 Beslutsuppföljning oktober 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-11-01 
Beslutsuppföljning november 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
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 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
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§ 182 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2017-11-02 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-10-06 – 2017-11-02. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-11-06 
Förteckning över fattade beslut 2017-10-06 - 2017-11-02 
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§ 183 Handlingar för kännedom november 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls handlingar för kännedom under tiden 2017-10-06 - 2017-11-02. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-11-06 
Förteckningar över handlingar för kännedom under tiden 2017-10-06 - 2017-11-02 
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§ 184 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar från invigning av belysning på södra delen av 
GC-vägen Vislandabanan i Svängsta. Han informerade också om projekt ombyggnad av 
Asarums centrum. 
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§ 185 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om tillställningen Karlshamn satsar 
på stadsteatern. 


