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Plats och tid

Årydssalen, klockan 13:15 – 18:00, ajournering 14:55-15:20

Beslutande:

Mats Dahlbom
Britt Kilsäter
Anneli Bengtsson
Katrin Johansson
Lars Hasselgren
Tor Billing
Stig Johansson
Gunnar Fastén
Magnus Dagmyr

Tjänstgörande
ersättare:

Ordförande
Ledamot
Vice Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

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

ersätter
Jörgen Kronsell (MP)
Jan-Erik Abrahamsson (S)

Anders Qvarnström (MP)
Bo Sandgren (S)

Närvarande
ersättare:

Per-Ivar Johansson
Mats Olausson
Catarina Flod
Tommy Mikkelsen
Patrik Engström
Lennarth Malm

(C)
(M)
(M)
(SD)
(S), t.o.m. § 213
(L)

Övriga:

Ulrika Nordén Johansson
Susanne Andersen
Anneli Gustafsson
Marika Mårtensson
Linda Holm
Magnus Persson
Christer Martinsson
Christina Svensson
Daniel Camenell
Christina Svensson

Förvaltningschef §§ 186, 189-210
Ekonom §§ 186, 189-192
Verksamhetsstrateg §§ 186, 189-192
T.f. VA-chef §§ 186, 189-192
VA-strateg §§ 186, 190-192
Verksamhetschef §§ 186, 189-210
Projektledare §§ 189, 193-194
Verksamhetschef §§186, 189-192
Utredningsingenjör §§ 193-194
Sekreterare

Utses att justera: Britt Kilsäter (M)
Paragrafer:

§§ 186, 189-214

Justeringsdatum: 2017-12-19
Sekreterare

……………………………………………………
Christina Svensson
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Anslag/Bevis
Organ:
Sammanträdesdatum:
Datum då anslaget sätts
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Förvaringsplats för
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Tekniska
nämnden
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2017-12-20
Rådhuset

Datum då anslaget
tas ner:

2018-01-11
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§ 186 Godkännande av dagordning /
Tekniska nämndens beslut
att dagordningen förändras enligt följande:
Ärendet förvaltningschefen informerar stryks.
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§ 189 Verksamhetsplan och internbudget 2018 2017/3714
Tekniska nämndens beslut
att fastställa verksamhetsplan och internbudget 2018.
Sammanfattning
Tekniska nämnden kommer under 2018 bidra till att uppnå kommunfullmäktiges vision
och mål genom att satsa på infrastruktur, trafiksäkerhet och delaktighet.
De prioriterade insatserna inom nämndens ansvarsområden är vatten, belysning och
verksamheternas resurser.
I den nya organisationsstruktur som införts under 2017 så skapar förvaltningen bättre
förutsättningar till att uppnå nämndens mål för 2018. Syftet med förändringen har varit att
skapa möjlighet till ett effektivare resursnyttjande genom att anpassa resurserna efter
kundens behov och förväntningar, minimerad risk för dubbelarbete och skapa en tydlighet
i vem som gör vad.
Förändringen innebär att enheterna städ, drift, gata, fastighet och park slås ihop till två nya
verksamheter, beställning och service. Beställarverksamheten ansvarar för att förvalta och
utveckla nämndens tillgångar. Serviceverksamheten ansvarar för service, drift och
underhåll av nämndens tillgångar samt att tillgodose de stora kärnverksamheternas
servicebehov.
Budgeten är lagd efter organisationsförändringen med beställarverksamhet och
serviceverksamhet som trädde i kraft den 1 september 2017.
Kommunfullmäktiges beslut om särskilda budgetsatsningar inom tekniska nämnden på 5,0
mnkr 2018 är fördelade enligt beslut i TN § 169 2017-11-22.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson och verksamhetsstrateg
Anneli Gustafsson daterad 2017-11-23
Verksamhetsplan och internbudget 2018
Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Ekonomikontoret
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson
Verksamhetschef Serviceverksamheten Jörgen Svensson
Verksamhetschef Beställarverksamheten Magnus Persson
Verksamhetschef Måltidsservice Christina Svensson
Enhetschef VA Marika Mårtensson
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Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Lisa Sunesson
Ekonomihandläggare Camilla Bengtsson
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§ 190 Beslut avseende avsteg från tappningsdiagram i gällande vattendom 2017/2148
Tekniska nämndens beslut
att fortsätta avsteget till dess att ny vattendom är beslutad.
Sammanfattning
2016 var ett torrt år med mycket lite nederbörd, vilket ledde till att tappningsdiagrammet
som reglerar tappningen av sjön Mien inte kunde följas. Ett avsteg gjordes därför för att
rädda vattenförsörjningen för invånarna i Karlshamns kommun.
Karlshamns kommun skulle kontakta Länsstyrelsen i Kronoberg med en ny handlingsplan
då nivån i sjön Mien återhämtat sig så pass att den nådde kurvan för 10-årsmedlet. En ny
handlingsplan har kommunicerats med Länsstyrelsen i Kronoberg.
Länsstyrelsen i Kronoberg har framfört rådet att stanna vid avsteget fram till dess att ny
vattendom finns.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm daterad 2017-11-17
Beslutet skickas till
T.f. VA-strateg Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Förvaltningschef Daniel Wäppling
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§ 191 Beslut inför ansökan avseende vattendom reglering av Mien 2015/4135
Tekniska nämndens beslut
att förstudie avseende renovering av regleringsdamm ska genomföras innan ansökan
avseende ny vattendom lämnas in
att ansökan ska avse dammsäkerhetshöjande åtgärder, faunapassage och
vattenhushållning som en enhet.
Sammanfattning
Då det har visat sig dyrt att ersätta befintlig regleringsdamm med en ny vill VA-enheten ta
reda på om det är bättre att renovera befintlig damm. Detta förlänger den tid som avsteget
från nuvarande dom pågår.
För att underlätta den juridiska hanteringen under ansökningstiden, tiden från ansökan
lämnas in till domstol till dess att ny dom vunnit laga kraft, bör vattenhushållning,
faunapassage och dammsäkerhetshöjande åtgärder hanteras som ett ärende.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm daterad 2017-11-23
Beslutet skickas till
T.f. VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
VA-strateg Linda Holm
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§ 192 Information till TN: Mörrum 71:2 Förlängning av tillstånd för Mörrums reningsverk
2017/232
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
VA-strateg Linda Holm informerar om ärendet. En ansökan om att driva Mörrums
reningsverk vidare under 2018 är inlämnad till Miljöprövningsdelegationen(MPD) i Skåne
län.
Den 14e december behandlas ärendet slutligt av MPD inför beslut. Förhoppningen är att ett
beslut inkommer innan året är slut. Överföringsledningen är i stort sett klar, förutom en
överklagad sträcka där ärendet återförvisats från domstol till Lantmäterimyndigheten.
Denna sträcka, samt omkopplingen inne på fastigheten Mörrum 71:2 återstår.
Beslutet skickas till
T.f. VA-chef Marika Mårtensson
VA-strateg Linda Holm
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§ 193 Nytt vattenverk Långasjön - information 2014/484
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Målsättningen är att ha ett nytt vattenverk i drift år 2021-2022. I den övergripande
tidplanen för 2017-2021 visas att detta är möjligt.
I investeringsbudgeten för år 2018 finns 4 MSEK tilldelade. I investeringsplanen för 20192022 har investeringsmedel senarelagts. En fördjupad utredning är påbörjad för ett nytt
vattenverk.
Första halvåret 2018 tas en underhållsplan fram för att fastställa underhållsbehovet i det
befintliga vattenverket tills ett nytt vattenverk kan vara på plats. Samråd pågår för
detaljplan för Nytt Vattenverk.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2017-11-24
Genomgång av övergripande budget och tidplan för 2017-2021
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
T.f. VA-chef Marika Mårtensson
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 194 Ny reservvattentäkt 2015/244
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Arbete med ansökan om uttag av reservvatten från Mörrumsån pågår. Samråd med
intressenter och allmänheten kommer att hållas i Medborgarhuset i Svängsta den 18
december kl.18:00.
Ansökan färdigställs sedan under Q1 2018 för inlämning till mark och miljödomstolen.
Målsättningen är att ha tillgång till reservvatten från Mörrumsån under år 2021. En
genomgång pågår av investeringskostnaden för att ta fram en noggrannare
kostnadsuppskattning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2017-11-23
Genomgång av övergripande tidplan för 2017-2021
Beslutet skickas till
Projektledare Christer Martinsson
T.f. VA-chef Marika Wennberg
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Kommundirektör Daniel Wäppling
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§ 195 Redovisning av trafikmätningar på Ronnebygatan mellan Drottninggatan och
Kungsgatan 2017/3895
Tekniska nämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Trafikmätningar har gjorts på Ronnebygatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan under
september, åren 2015-2017.
Datum fordon/dygn
2017
1361
2016
1438
2015
1482
-121 fordon/dygn

medelhastighet
15
15
16

maxhastighet
41
39
48

Medelhastigheten är högre mellan kl. 04.00 – 08.00 (19 km/h). Under kl. 10.00 – 18.00
(affärstider) är medelhastigheten 14 km/h. Medelhastigheten skiljer sig inget nämnvärt
under veckodagarna.
Maxhastigheten varierar från 25-41km/h under dygnets timmar. Under kl. 10.00- 18.00
varierar maxhastigheten från 28-35 km/h.
Trafikbelastningen är högst under kl.11.00 – 19.00 (medel under dessa tider
201/fordon/h).
En studie visar att i de gaturum där möbleringen är sparsam och beläggningen är lika över
hela gaturummet gör att gående i större utsträckning använder hela gatans bredd och att
fordonens hastigheter hålls nere.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från trafikhandläggare Ann Thomasson daterad 2017-11-21
Beslutet skickas till
Trafikhandläggare Ann Thomasson
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§ 196 Förslag till Karlshamn - Markering av parkeringsmöjligheter och hastighetssänkning
inom rutnätsstaden samt förslag angående belysningen i samband med jul 2017/3522
Tekniska nämndens beslut
att avslå första förslaget
att i andra förslaget, ge förvaltningschefen i uppdrag att utvärdera omskyltning och
möjlighet till hastighetssänkning i rutnätsstaden
att i tredje förslaget, ge förvaltningschefen i uppdrag att tillse manuell tändning och
släckning av julbelysningen från fredag eftermiddag till måndag morgon.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun. Förslagsställarna har tre olika förslag till
Karlshamns Kommun.
1. Förslaget är att markera samtliga parkeringsplatser inne i Rutnätsstaden.
Kommentar: Det arbetas systematiskt med att markera de platser som är
avgiftsbelagda, vid in- och ut farter till bostäder och på andra platser som
problematik uppstår.
Att övergripande måla samtliga möjliga p-platser kommer förknippas med ett mer
frekvent arbete för att hålla linjer tydliga samt att det kan ge problematik för större
fordon som kommer nyttja mer än en hel ruta. Allt eftersom förändringar sker i
Rutnätsstaden ser man även över hur man bäst möjliggör parkeringar.
2. Förslaget är att sänka hastigheten i Rutnätsstaden till 30Km/h.
Kommentar: På de mest folktäta stråken i Rutnätsstaden är det redan idag gågata
eller gångfartsområde där bilar idag aningen inte tillåts under vissa tider eller att de
ska hålla en hastighet i gångfart.
På övriga gator är det 50km/h med regleringen för tätort. Om man skyltar om
Rutnätsstaden till 30km/h behöver man sätta ut ett 30-tal skyltar för
hastighetsregleringen. Rutnätsstadens karaktär möjliggör inte speciellt höga
hastigheter. Enligt tidigare trafikmätningar de senaste åren runt om i
Rutnätsstaden, håller sig medelhastigheten runt 30km/h redan idag.
3. Förslaget är att belysningen av trädalléer på torget och på lilla torg tänds samtidigt
som julgransbelysningen och girlangerna.
Kommentar: Idag är detta tekniskt inte möjligt att få all vår julbelysning tänd
separat med tanke på hur det är kopplat. I framtida projekt kommer man se över
möjligheter att koppla om så att julbelysning har egen tändning som är oberoende
av gatubelysningen. Idag tänds delar av julbelysningen när gatubelysningen tänds.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-26
Inkommit medborgarförslag
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman
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Yrkanden
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar om följande att-satser:
att avslå första förslaget
att i andra förslaget, ge förvaltningschefen i uppdrag att utvärdera omskyltning och
möjlighet till hastighetssänkning i rutnätsstaden
att i tredje förslaget, ge förvaltningschefen i uppdrag att tillse manuell tändning och
släckning av julbelysningen från fredag eftermiddag till måndag morgon.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att
detta är nämndens mening.
Beslutet skickas till
Förslagsställarna
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Utredningsingenjör Daniel Camenell
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§ 197 Förslag till Karlshamn - Att hållplatsen Fridhem tas bort 2017/3635
Tekniska nämndens beslut
att avslå förslaget.
Reservationer
Tor Billing (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Ett förslag har inkommit till Karlshamns kommun. Förslaget är att ta bort
busshållplatserna Fridhem.
Karlshamns kommun har ett nära samarbete med Blekingetrafiken i frågor om hållplatsers
placeringar och utformning. I samtal med Blekingetrafiken och Bergkvarabuss får man
informationen om att de inte har upplevt denna problematik som förslagsställaren
beskriver.
Dock enas vi om att hållplatserna vid Fridhem inte är lika bra som de vid sjukhuset på
Länsmansvägen och vid Högadals idrottsplats. I kommande arbete med Blekingetrafiken
ser man över antalet stopp på deras rutter och fallet kan under kommande år bli, att
Blekingetrafiken väljer att ta bort denna hållplats, trots att den är en väldigt använd
hållplats.
2016 hade man 1500 påstigningar i Fridhem vilket gör hållplatsen till den 11:e mest
använda hållplatsen i Karlshamns Kommun.
Blir fallet att denna hållplats ska finnas kvar under kommande år får man se över
möjligheten att göra någon form av trafiksäkerhetsåtgärd i området, för att göra det
säkrare för oskyddade trafikanter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-26
Inkommit förslag till Karlshamns kommun
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman
Yrkanden
Ledamot Tor Billing (SD) yrkar att nämnden beslutar att busshållplatserna ska tas bort.
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att busshållplatserna ska vara kvar.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Tor Billings yrkande eller
sitt eget och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt eget yrkande.
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§ 198 Förslag till Karlshamn - Att se över belysning i stadsmiljö ur ett säkerhetsperspektiv
2017/3700
Tekniska nämndens beslut
att ta med projektet i framtida belysningsprojekt under konto 1316
att projektet tas med i kommande planering av Körmölleplan.
Sammanfattning
Ett förslag till Karlshamn har inkommit. Förslagsställaren beskriver otryggheten vid två
ställen i Karlshamns kommun. Det första är Körmölleplan och den andra sträckan är gångoch cykelbanan längs med Jannebergsvägen mellan Mieån och Korpadalsrondellen.
Förslaget med Körmölleplan kommer att ses över i en planerad ombyggnad av parken.
Gång- och cykelbanan längs med Jannebergsvägen används av gående och cyklister som
färdas mellan Asarum och Karlshamn och de som ska till Karlshamns Ridklubb. Det sker
även en del biltrafik som ska till VA-enhetens anläggning i slutet av vägen. Idag får man en
del slaskljus från vägen men inte tillräckligt för att få en betryggande känsla.
Kostnaderna för att belysa stråket skulle uppskattningsvis uppgå till en kostnad på ca 300
000 kr. Genom att belysa våra cykelstråk ökar vi dess användning vilket genererar en
bättre folkhälsa och mindre utsläpp från fordon som annars hade personer till platsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-26
Inkommit förslag till Karlshamn
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Lisbeth Sunesson
Utredningsingenjör Daniel Camenell
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§ 199 Förslag till Karlshamn - Utredning av trafiksituationen i Strömmaområdet 2017/3655
Tekniska nämndens beslut
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda trafiksituationen i Strömmaområdet
att i kommande budget 2018/2019 avsätta medel för projekt trafiksituation
Strömmaområdet.
Sammanfattning
Ett förslag till Karlshamns kommun har inkommit. Förslagsställaren beskriver
trafiksituationen i Strömmaområdet. Strömmaområdet har växt under se senaste åren med
både boende, verksamheter och aktiviteter. Detta har med automatik givit förändrat
trafikmönster samtidigt som man inte har gjort några omfattande förändringar i miljön.
För att säkerhetsställa de bästa åtgärderna på platsen behöver man ta ett helhetsgrepp för
området för att se hur man på bästa sätt får till en säker trafikmiljö.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-26
Inkommit förslag till Karlshamns kommun
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Ekonom Susanne Andersen
Ekonom Lisbeth Sunesson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 19 av 33

§ 200 Upphörande av kommunalt vägunderhåll, del av Nytäppsvägen 2017/3969
Tekniska nämndens beslut
att kommunen upphör med skötselåtagande av berörd del av Nytäppsvägen enligt bifogad
sammanfattning.
Sammanfattning
På aktuell del av vägen finns det en grind som är ett hinder för allmän trafik och effektiv
väghållning. Karlshamns kommuns bestämmelser för kommunal väghållning av enskilda
vägar medger inte att gatuenheten sköter vägsträckor med sådana hinder.
Boende längs vägen hävdar att eftersom grinden är en ”hävdgrind” ska väghållningen trots
detta fortsätta. Bestämmelserna medger inte något sådant undantag. Gatuenheten har,
under många år, försökt lösa problemet genom att få tillstånd att ersätta grinden med en
färist. Vägs ägare medger inte att så sker, varför Karlshamns kommuns inte kan sköta
väghållning av denna sträcka.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-26
Beslutet skickas till
Utredningsingenjör Daniel Camenell

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 20 av 33

§ 201 Upphandling av beläggningsentreprenad 2017/3944
Tekniska nämndens beslut
att ge upphandlingschefen i uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag, som
överensstämmer med kommunens upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för
upphandling, samt att härefter fatta beslut om antagande av leverantör och teckna avtal för
kommunen.
Sammanfattning
Karlshamns kommun har behov av ett ramavtal avseende beläggningsentreprenad, då det
nuvarande avtalet går ut.
Tidigare års budget för kommunens underhållsbeläggning är ca 5 Mkr årligen.
Upphandling kommer göras som ett öppet förfarande
Upphandlingsenhetens samtliga dokument följer Karlshamns kommuns antagna
upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling. Kraven baseras på
upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-11-23
Beslutet skickas till
Upphandlingschef Anette Sandberg
Utredningsingenjör Daniel Camenell
Ekonom Susanne Andersen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 21 av 33

§ 202 Redovisning av fastighetsunderhåll t.o.m. december 2017 2016/3617
Tekniska nämndens beslut
att godkänna redovisningen
att till sammanträdet i januari 2018 förtydliga vad som avses med storkök.
Sammanfattning
Omprioritering av vissa underhållsåtgärder har skett under året. Det ekonomiska utfallet
följer budget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare Lars Persson daterad 2017-11-16
Planerat underhåll – läge vecka 47
Beslutet skickas till
Fastighetsförvaltare Lars Persson
Verksamhetschef Magnus Persson
Ekonom Susanne Andersen

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 22 av 33

§ 203 Igångsättningsbeslut för projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad 2017/4048
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Utbyggnad av gång och cykelvägar enligt en sedan tidigare fastslagen prioriteringsordning.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Utredningsingenjör Daniel Camenell
Projektingenjör Frida Stålebjer

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 23 av 33

§ 204 Igångsättningsbeslut för projekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning 2017/4049
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 1346
Hinsetunneln renovering/belysning
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Hinsetunneln är i behov av att tätas för att minska vattenläckaget som finns i tunneln och
som vintertid leder till bildande av istappar som kan påverka människor och fordon som
rör sig i tunneln. I samband med detta arbete kommer belysningen i tunneln och på den
västra sidan om tunneln att bytas ut och förändras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Utredningsingenjör Daniel Camenell
Projektingenjör Jonas Johansson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 24 av 33

§ 205 Igångsättningsbeslut för projekt 1316 Belysning Gata 2017/4050
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1316 Belysning Gata
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Investeringsprojektet avser att uppfylla den av tekniska nämnden antagna
belysningsstrategin.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Utredningsingenjör Daniel Camenell

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 25 av 33

§ 206 Igångsättningsbeslut för projekt 2107 Fastighetsunderhåll 2017/4051
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 2107
Fastighetsunderhåll
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Från och med 2017 kommer Karlshamns kommun att använda sig av
komponentavskrivningar för sina fastigheter. Komponentavskrivningar innebär att en
tillgång, t.ex. en fastighet, delas in i ett antal komponenter.
För en fastighet kan dessa vara fönster, tak, fasad, ventilationsanläggning m.m. Dessa
komponenter skrivs sedan av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade
nyttjandetid. När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering
som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade nyttjandetid.
Detta medför att den underhållsbudget som tidigare har funnits nu delas i två delar. En del
ligger kvar i den löpande driftbudgeten och en del läggs som en investering på
investeringskonto 2107 Fastighetsunderhåll.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Fastighetsingenjör Christel Olsson
Fastighetsingenjör Anna Holmberg
Förvaltare Lars Persson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 26 av 33

§ 207 Igångsättningsbeslut för projekt 1144 Svängsta förskola kök 2017/4052
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1144 Svängsta förskola kök
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Köket i Svängsta förskola är i behov av en genomgående stor renovering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef kost Christina Svensson
Verksamhetschef förskola Torsten Berg
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Fastighetsingenjör Christel Olsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 27 av 33

§ 208 Igångsättningsbeslut för projekt 1181 Österslättskolans kök 2017/4053
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1181 Österslättskolans kök
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 1181
Österslättskolans kök
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Österslättskolans kök är i behov av en stor upprustning. Under 2018 planeras och
projekteras upprustningen och 2019 är planen att den ska genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Kost Christina Svensson
Fastighetschef Magnus Persson
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Fastighetsingenjör Anna Holmberg
Verksamhetschef skola Martin Åsman

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 28 av 33

§ 209 Igångsättningsbeslut för projekt 1314 Gatuunderhåll 2017/4054
Tekniska nämndens beslut
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1314 Gatuunderhåll
att avstämning sker en gång per kvartal till tekniska nämnden, nästa avstämning sker
2018-03-21.
Sammanfattning
Från och med 2017 kommer Karlshamns kommun att använda sig av
komponentavskrivningar för sina gator och vägar. Komponentredovisning innebär enkelt
uttryckt att en tillgång delas in i ett antal komponenter som sedan skrivs av var för sig
utifrån den enskilda komponentens förväntade nyttjandetid. När en komponent ersätts så
betraktas detta som en ersättningsinvestering som skrivs av utifrån den aktuella
komponentens förväntade nyttjandetid.
Gator och vägar bedöms vara sådana tillgångar som kan bestå av olika komponenter,
såsom beläggningslager, vägkropp, vägutrustning, konstbyggnader och liknande. Dessa
komponenter har vanligtvis väsentligt olika nyttjandeperioder och byts därför ut med olika
tidsintervall i takt med sin förbrukning.
Med anledning av ovanstående är viss del av gatuunderhållet nu investering och därför
krävs det ett igångsättningsbeslut.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-11-30
Beslutet skickas till
Ekonom Susanne Andersen
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Fastighetschef Magnus Persson
Utredningsingenjör Daniel Camenell

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 29 av 33

§ 210 Godkänna tecknande av entreprenadavtal samt tilläggsfinansiering för projekt 1142
Möllebacken förskola kök 2017/4075
Tekniska nämndens beslut
att godkänna tecknande av entreprenadavtal för projekt 1142 Möllebackens förskola kök
att tilläggsfinansiera ombyggnaden av Möllebackens förskolas kök med 1 200 000 kronor i
2017 års budget
att tilläggsfinansieringen sker från 2017 års budget med 1 200 000 kronor från projekt
1347 Broar
att ärendet återrapporteras 2018-03-21.
Sammanfattning
Köket på Möllebackens förskola är i mycket dåligt och går på dispens ifrån Miljöförbundet
Blekinge Väst. Åtgärder måste genomföras för att köket ska kunna nyttjas i framtiden.
Under 2017 har projektering av ombyggnationen pågått och denna påvisar ett underskott i
budget för projektet med 1,2 miljoner kronor.
Fördyrande omständigheter i projektet är bland annat större åtgärder på ventilationen än
beräknat, för snävt tilltagen budget för förprojektering och oförutsedda kostnader under
projektet samt en byggmarknad där alla entreprenörer i dagsläget har väldigt mycket att
göra.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-12-01
Tidplan
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson
Verksamhetschef Kost Christina Svensson
Verksamhetschef Förskola Torsten Berg
Fastighetschef Magnus Persson
Ekonom Susanne Andersen
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson
Fastighetsingenjör Christel Olsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 30 av 33

§ 211 Beslutsuppföljning december 2017/8
Tekniska nämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning för tekniska nämnden.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-11-27
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
Verksamhetschef Christina Svensson
VA-strateg Linda Holm
Miljöingenjör Jesper Bergman
Verksamhetschef Magnus Persson
Fastighetsförvaltare Lars Persson
Utredningsingenjör Daniel Camenell
Personalutvecklare Berith Håkansson
Projektingenjör Christer Martinsson

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 31 av 33

§ 212 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2017-11-23 2017/8
Tekniska nämndens beslut
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-11-03 – 2017-11-23.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-11-24
Förteckning över fattade beslut 2017-11-03 – 2017-11-23

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 32 av 33

§ 213 Handlingar för kännedom december 2017/8
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Härmed anmäls handlingar för kännedom under tiden 2017-11-03 – 2017-11-23.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-11-24
Förteckningar över handlingar för kännedom under tiden 2017-11-03 – 2017-11-23

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Tekniska nämnden
2017-12-13

sid 33 av 33

§ 214 Information från presidiet /
Tekniska nämndens beslut
att godkänna informationen.
Sammanfattning
Ordförande Mats Dahlbom (C) framför att presentationer som visas i samband med
ärendena bör publiceras i Netpublicator.
Han informerar också från informationsmöte i Gäddeviksås om reglering från sjön Mien.
Han framför också ett tack till tekniska nämnden och förvaltningens tjänstemän för ett gott
samarbete.

