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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 18:05, ajournering 15:35-15:55 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) t.o.m § 25 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) t.o.m. § 32 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Patrik Engström (S) 
Catarina Flod (M) from § 26 
Elisabet Rosengren (S) fr §33 

 Anneli Bengtsson (S) 
Katrin Johansson (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Jan-Erik Abrahamsson (S) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Elisabet Rosengren 
Ulf Gustavsson 
 

(C) 
(M) t.o.m. § 25 
(M) t.o.m. § 25 
(SD) 
(S) t.o.m. § 32 
(S) 
 

  

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Annabel Cifuentes 
Benjamin Gacanin 
Jörgen Svensson 
Magnus Persson 
Christina Svensson 
Susanne Andersen 
Anneli Karlsson 
Jesper Bergman 
Jonas Johansson 
Daniel Camenell 
Christer Martinsson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Kommunjurist §§ 17-18 
Elnätsing. Karlshamn Energi AB § 19 
Verksamhetschef §§ 17-20 
Verksamhetschef  
Verksamhetschef §§ 17-20 
Ekonom §§ 17-20 
Verksamhetsstrateg§§ 17-21 
Miljöingenjör §§ 20-26 
Projektledare §§ 25-28 
Utredningsingenjör §§ 19, 25-28 
Projektledare §§ 24-26 
Sekreterare 

Utses att justera: Lars Hasselgren (M)  

Paragrafer: §§ 17-26, 28-31, 33-40 

Justeringsdatum:  2018-02-27 
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§ 17 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande förändring: 
 
Ärende nr 14 Belysning på enskilda platser med fåtal belysningspunkter stryks 
 
Ärende nr 20 Information om konsekvens Tubbaryd och ny brandstation flyttas fram till 
sammanträdet i mars. 
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§ 18 Information från kommunjuristen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes är inbjuden till sammanträdet för att informera om jäv 
och regler om detta. Reglerna finns även tillgängliga via Karlshamns kommuns hemsida. 
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§ 19 Information om belysning (presentation av KEAB) / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Benjamin Gacanin, elnätsingenjör på Karlshamn Energi AB är inbjuden till sammanträdet 
för att informera om belysning. 
 
I kommunen finns 400 st lampor för gatubelysning som är äldre än 1989. 2015 förbjöd EU 
försäljning av kvicksilverlampor. 179 st finns fortfarande kvar på nätet i Karlshamns 
kommun. 
 
Ny modern belysning är LED. Det är energieffektivt, har minskad klimatpåverkan och får 
rätt ljus på rätt plats. LED belysning har 100 000 st brinntimmar vilket motsvarar 25 år. 
Detta innebär bland annat minskade underhållskostnader. 
 
Möjlighet finns också för laddning utav elcyklar, mobiler etc. 
 
Felanmälning av gatubelysning har ökat med 33 %. 
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§ 20 Resultatrapport tekniska nämndens bokslut 2017 2016/3111 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport bokslut 2017. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har bidragit till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom flera 
områden. Genom arbetet med en reservvattentäkt och ett nytt vattenverk bidrar nämnden 
till att säkerställa kommunens dricksvattenförsörjning till våra medborgare på lång sikt 
och därmed en god livskvalitet. Trafiksäkerhetsåtgärder och ny cykelväg i Korpadalen har 
bidraget till att kommuninvånarna ska känna sig tryggare. 
 
Genom nämndens arbete med en långsiktig beläggningsplan för kommunens gator och 
vägar, säkerställer vi behovet av att statusen bibehålls och utvecklas samt bidrar till en 
attraktiv plats för alla. 
 
Samtliga fritidsanläggningar är inventerade och ett antal enklare åtgärder finns för att göra 
anläggningarna ännu mer tillgängliga. Genom införandet av biltvätt med okulärbesiktning 
har kommunen kunnat bemanna upp med cirka 10 procent instegsjobb vilket bidrar till att 
skapa delaktighet och lika möjlighet för flera grupper. 
 
För att skapa utrymme för tillväxt och entreprenörskap så har nämnden inom VA-enheten 
aktivt arbetat för ett utökat och bra samarbete med övriga verksamheter inom kommunen 
gällande exploatering av mark för näringsliv och boende. 
 
I kommunens arbete med att skapa en effektiv och innovativ organisation så har 
förvaltningen genomfört en organisationsförändring inom flera av nämndens 
ansvarsområden. Bland annat så har arbetsledarrollen avskaffats och enhetschefer har 
anställts vilket ska leda till att cheferna kommer närmare medarbetarna och lättare kan 
verka för en god arbetsmiljö, sänkta sjuktal och en effektivare organisation. 
 
De utmaningar som förvaltningen ser för tekniska nämndens ansvarsområden per 2017-
12-31 är underhållsbudget och fastighetsunderhåll, förändrar i organisation inom VA för 
att möta de utmaningar som finns i verksamheten, balans mellan budget och kvalitet på 
serviceverksamhetens tjänster, sänkta sjuktal inom måltidsverksamheten, underhåll av 
vägar samt kompetenssäkring inom trafikområdet. 
 
Ekonomiskt resultat 2017 
 
Driftredovisning 
Tekniska nämnden exkl. VA-enheten har en budgetavvikelse på -471 tkr och VA-enheten 
har en budgetavvikelse på +2 117 tkr.  
 
Investeringsredovisning 
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Tekniska nämnden exkl. VA-enheten har under 2017 förbrukat -24 802 tkr av årets 
investeringsbudget på -48 932 tkr. VA-enheten har under 2017 förbrukat -47 091 tkr av 
årets investeringsbudget på -61 312 tkr.  
 
Över- och underskottsreglering 
Tekniska nämnden exkl. VA-enheten begär -24 366 tkr och VA-enheten begär -12 493 tkr i 
över- och underskottsreglering av investeringar 2017.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson daterad 2018-02-08 
Resultatrapport TN 2017 
Över- och underskottsreglering exkl. VA 
Över- och underskottsreglering inkl. VA 
Intern kontroll 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Marika Mårtensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonomikontoret Anette Ericsson 
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§ 21 Information om ny organisation inom samhällsbyggnadsförvaltningen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson informerar om den nya organisationen inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
En gång per år kommer förvaltningen uppdatera dokumentet ”Tekniska nämndens 
ansvarsområde”. Detta dokument kommer att finnas tillgängligt i netpublicator. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-02-21 

sid 10 av 33 

 

§ 22 Fondering av VA-medel för investering av reservvatten 2015/244 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att avsätta 9 309 tkr i en investeringsfond som ska täcka de kapitalkostnader som 
uppkommer i och med den nyinvestering som en reservvattenanläggning innebär. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns VA-anläggning står inför stora investeringar de kommande åren. En 
av de största är att komplettera vår ordinarie dricksvattenförsörjning med reservvatten 
från Mörrumsån. 
 
Lagen om allmänna vattentjänster möjliggör för VA-huvudmannen att fondera medel för 
kommande nyinvesteringar. I balansräkningen ska en investeringskalkyl kunna visa vad 
medlen ska användas till.  
 
En sådan kalkyl för ovanstående nyinvestering i Karlshamns VA-anläggning finns bifogad 
denna tjänsteskrivelse. 
VA-verksamheten har några år tillbaka haft positiva ekonomiska resultat: 

 2014 – 3 182 tkr 
 2015 – 705 tkr 
 2016 – 3 305 tkr 
 2017 – 2 117 tkr 

Totalt 9 309 tkr. 
 
Förslag till beslut är att dessa medel avsätts i en investeringsfond som ska täcka de 
kapitalkostnader som uppkommer i och med den nyinvestering som en 
reservvattenanläggning innebär. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson daterad 2018-02-06 
Kostnadsberäkning från WSP 
Investeringskalkyl 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
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§ 23 Revidering av plan för allmän VA-utbyggnad 2017/3278 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att samordna revidering av utbyggnadsplanen för 
allmänt VA i samband med aktualitetsöversyn av översiktsplanen. 
 
Sammanfattning 
 
VA-planen i Karlshamns kommun består av två planer: en utbyggnadsplan som beskriver 
hur kommunen tänker gå fram med den allmänna VA-utbyggnaden kommande år. Den 
andra planen, åtgärdsplanen beskriver åtgärder som krävs i den redan befintliga allmänna 
VA-anläggningen. 
 
Efterlevnad av nuvarande utbyggnadsplan 
 
Gällande utbyggnadsplan är uppbyggd av A- och B-områden där A-områdena är fastställda 
tidsmässigt och ambitionen var att dessa områden skulle vara klara till och med 2018. På 
grund av olika orsaker som många ligger utanför VA-verksamhetens kontroll (där 
möjligheten att få tillträde till mark för utbyggnaden är den svåraste delen) har 
utbyggnaden av VA försenats. Brist på personella resurser inom VA:s organisation är också 
en stor anledning till förseningen.  
 
Ett A-område är kvar att hantera för VA-utbyggnaden och det är Ire. Ire hamnade som ett 
högt prioriterat område för VA-utbyggnaden på grund av bland annat närheten till Mieån 
och den allmänna dricksvattentäkten. Ire bör som A-område i nuvarande utbyggnadsplan 
prioriteras högst vid revideringen av framtida utbyggnadsplan. 
 
Anledning till att senarelägga revideringen av utbyggnadsplanen 
 
Vid revideringen av VA-planen (som ska göras vart fjärde år) har diskussioner förts kring 
att göra detta i samband med den aktualitetsöversyn av översiktsplanen som kommer 
startas upp efter valet hösten 2018. En markförsörjningsstrategi och en 
bostadsförsörjningsplan är också på väg att tas fram och Karlshamns kommun har nu ett 
gyllene tillfälle att samordna dessa planer och dokument så att de går hand i hand. En 
gemensam prioritering i det stora hela kring hur Karlshamn tänker med sina 
utvecklingsstrategier på dessa områden framöver kommer innebära effektivare 
arbetsprocesser och mer gemensamma åtaganden. 
 
I VA-planen som antogs av kommunfullmäktige 2013 står följande att beakta i och med 
kommande revidering: 
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Detta styrker strategin kring att revidera VA-planen i samband med revideringen av ÖP:n. 
 
Utredning av små avlopp och lagen om allmänna vattentjänster 
 
Den 11 maj 2017 meddelade regeringen att det tillsätts en utredning om små avlopp och 
lagen om allmänna vattentjänster. Uppdraget är tredelat och innehåller följande: 

1. Föreslå åtgärder som ökar åtgärdstakten för små avlopp 
2. Se över ansvarsreglerna för vatten och avlopp 
3. Föreslå vilken myndighet som ska ge tillsynsstöd i frågan om tillämpningen av 6 § 

lagen om allmänna vattentjänster till kommuner och länsstyrelser. 
 

Paragraf 6 i lagen om allmänna vattentjänster säger följande: 
 
Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 
6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande 
bebyggelse, skall kommunen 
 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. 
 
Utredningen ska vara klar den 28 februari 2018. Detta kan påverka strategin för utbyggnad 
av den allmänna VA-anläggningen framåt. 
 
Organisation för revideringen av utbyggnadsplanen 
 
Förslagsvis tas en organisation fram för helheten där samtliga planer som nämns ovan 
beaktas samtidigt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson daterad 2018-02-09 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
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Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 24 Information om anmälningar 2017, VA-enheten 2017/212 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna avrapporteringen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av anmälningar till Miljöförbundet Blekinge Väst gällande driftstörningar vid 
kommunens avloppsreningsverk under 2017.  
 
Tretton driftstörningar anmäldes, varav sju har påverkat recipient eller närliggande mark. 
Sex driftstörningar har inte medfört någon påverkan på recipienten. 
 
Redovisning 
 
Januari 2017 Stopp ledning Snittingsviken 
Stopp i ledningsnätet orsakat av fett, medförde bräddning via brunnar i gata. Bedömningen 
är att max 15 m3 spillvatten bräddade. Personal på närliggande förskola informerades och 
området spärrades av tills det hade spolats rent. Ingen påverkan på recipient. 
 
Mars 2017 Stopp i ledning pumpstation P78 Åryd 
Stopp i ledningsnätet medförde bräddning av ca 7 m3 spillvatten till dike. Spolning av 
ledning, sugning av bräddad volym och spolning av dike genomfördes. Recipienten bedöms 
endast marginellt ha påverkats av driftstörningen. 
 
April 2017 Skraphaveri Mörrums ARV 
Skraphaveri orsakat av att staget till vipprännan lossnade och föll i bassängen och skadade 
kedja och skrapa. Finns indikationer på sabotage. Lakvattnet från VMAB stängdes av. Drift 
med en försedimenteringsbassäng. Slam i bassängen med havererad skrapa fördes över till 
rötkammaren. Södra Cell informerades om driftstörningen. Reservdelar beställdes och 
reparation genomfördes så fort dessa levererats. Bassängen var åter i drift den 13 april. 
Ingen bräddning eller slamflykt. Ingen märkbar påverkan på utgående halter av total-
fosfor, total-kväve eller BOD7. 
 
April 2017 Doseringsslang lossnat Halahult ARV 
Slangen för dosering av fällningskemikalie hade lossnat, vilket gjort att endast ca halva 
mängden fällningskemikalie har doserats. Detta medförde en förhöjd halt total-fosfor i  
utgående vatten, dock klart under tillståndets riktvärde.  
 
April 2017 Höga flöden P51 Hällaryd 
Höga flöden till följd av oväder gjorde att pumpstationerna P49 Applakärr och P75 
Hamnparken inte han pumpa undan det inkommande flödet. För att inte riskera bräddning 
vid dessa två pumpstationer, stängdes pumpstation P51 Hällaryd. Detta gjordes för att ge 
minsta möjliga påverkan på människors hälsa och miljö. Bräddning via brunn och vidare 
till Hällarydsån. 
 
April 2017 Lågnivåvippa utloppspump ur funktion Ringamåla ARV 
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Lågnivåvippan till utloppspumpen hade hängt sig och pumpen var igång utan att pumpa 
något vatten. Denna pump transporterar vattnet ut ur reningsverket till 
infiltrationsbäddarna. Vippan styr doseringen av flockningskemikalie. Problemet med 
vippan orsakade att mer flockningskemikalie doserats än nödvändigt. 
 
Juli 2017 Haveri blåsmaskin m. m. Mörrums ARV 
Den 8 juli rapporterade drifttekniker i beredskap en driftstörning till tillsynsmyndigheten. 
Blåsmaskin 1 och 3 var ur funktion, vilket bidrog till att biologin slogs ut. Dessutom var det 
samtidigt en kortvarig flödestopp in till verket, vilket orsakade slamflykt från 
försedimentering till biologi. Driftstörningen orsakades med stor sannolikhet i 
kombination med två tidigare händelser som ej bedömts som driftstörningar.  
Omröraren i rötkammaren var på service sedan mitten av juni. Utan omrörning kan 
rejektvattnet till försedimenteringen bli sämre. Den 5 juli stängdes flödet till 
försedimentering 2. Orsaken var ett stopp i flödet från försedimenteringen till rötkammare, 
vilket orsakade slamflykt till biologin.  
Dessa två händelser påverkar var för sig inte driften eller reningsresultatet, men i 
kombination med höga flöden och haveriet på två blåsmaskiner så medförde det att 
biologin slogs ut samt en viss slamflykt. Detta ledde till något förhöjda utgående halter av 
främst BOD7 och möjligen också totalfosfor. 
 
Augusti 2017 Brott på elledning P51 Hällaryd 
Pumpstationen var strömlös på grund av att den kabel som matar ström till pumpstationen 
hade grävts av. Detta medförde att pumpen stannade. För att minska belastningen stängdes 
pumpstation P78 Åryd av. Pumpstationen P80 Matvik pumpade redan via Vettekulla och 
belastade därför inte aktuell pumpstation. Strömmen var tillbaka ca kl. 16.40. Ingen 
bräddning förekom. 
 
Augusti - september 2017 Pump och larm ur funktion, P32 Ingärdahej 
Vid besök på pumpstationen den 5 september var både GSM-larmet kopplat till 
högnivåvippan samt pumpen ur funktion, med stor sannolikhet orsakat av åskoväder den 
27 augusti. Larmtest utfördes den 15 augusti, då fungerade högnivålarmet. Den 23 augusti 
besöktes pumpstationen utan anmärkning.  
Bräddning har skett under pumpens gångtid, med början någon gång efter den 23 augusti 
till den 5 september. Gångtiden under denna period har varit ca 2 timmar, pumpen har en 
kapacitet på ca 8 liter/s. Detta ger en maximal bräddning på totalt ca 58 m3.  
 
Oktober 2017 Totalrenovering P18 Skalbaggevägen 
För att kunna genomföra den planerade ombyggnaden i torrhet, måste inkommande 
spillvattenledning stängas av. Spillvattnet tilläts istället att brädda till bräddbrunnen och 
därifrån pumpas direkt till den utgående spillvattenledningen. Ingen bräddning inträffade 
under ombyggnationen. 
 
November 2017 Turbiditetsmätare ur funktion, Stärnö ARV 
Turbiditetsmätare för utgående vatten från mellansedimenteringen ur funktion. Denna 
mäter suspensionshalten och vid hög halt stängs luckorna till sandfiltret för att detta inte 
ska sätta igen. När turbiditetsmätaren är ur funktion passerar vattnet förbi sandfiltret och 
direkt till recipient, vilket medför slamflykt. Förhöjd total-fosforhalt i veckoprovet den 29 
november, 77 mg/liter, vilket sannolikt har samband med driftstörningen. Problemet 
åtgärdades genom att byta kabeln till mätaren. 
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December 2017 Slamflykt Stärnö ARV och bräddning P74 Storelid  
Den 1 december konstaterades problem med slamflykt från mellansedimenteringen på 
Stärnö ARV. Vattnet leds då förbi sandfiltren, vilka annars sätter igen och vidare ut till 
recipient. För att hindra denna slamflykt bestämdes att istället brädda vatten via P74 
Storelid genom flödesstyrning, för vilken en plan gjordes.  Flödesstyrningen påbörjades 
den 1 december till och med den 10 december. En tydlig minskning av slammängderna i 
mellansedimenteringen kunde konstateras och ingen slamflykt skedde under denna 
period. Provtagning gjordes på bräddvattnet, vilket visade på halter av total-fosfor på 2,5 
mg/l och total-kväve på 22 mg/l. Totalt bräddade 11 687 m3 vatten till recipient under 
denna period. Detta medför en belastning på recipienten med ca 257 kg kväve och 29 kg 
fosfor. Bedömningen är ändå att detta var den bästa lösningen istället för att riskera en 
kraftig slamflykt från Stärnö ARV. 
 
December 2017 Inträngande vatten i pumpstation P85 BLC  
En eventuell bräddning i samband med planerat arbete i pumpstationen P85 BLC 
rapporterades via mail till Miljöförbundet den 11 december 2017. Arbete med inkoppling 
av ledning pågick i pumpstationen. Arbetet måste utföras i torrhet, därför stängdes även 
pumpstationerna P4 Höjden och P53 Stillerydshamnen av under arbetets utförande. Trots 
detta så fylldes det på med vatten i P85 BLC. Sannolikt beror detta på inträngning av  
havsvatten. Ledningsskarven sveptes tillfälligt för att åter kunna starta pumpstationerna. 
Arbetet genomfördes så snart detta var möjligt. Ingen bräddning eller annan påverkan på 
recipient inträffade under arbetet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från miljöingenjör Jesper Bergman daterad 2018-02-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
VA-chef Marika Mårtensson 
VA-strateg Linda Holm 
Drifttekniker Joacim Persson 
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§ 25 Avrapportering REVAQ 2016 - 2017 2017/2116 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna avrapporteringen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-04-12 § 64 att slammet från Sternö 
Avloppsreningsverk (ARV) ska certifieras enligt REVAQ. Tekniska nämnden fastställde  
(20 11-03-23 § 43) en miljöpolicy för verksamheten på Sternö ARV. Miljöpolicyn beskriver 
ambitionen avseende slamkvalitet och åtagande om ständiga förbättringar. 
 
Syfte med REVAQ-certifiering är att kvalitetssäkra reningsverkens arbete med 
uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. Viktiga delar i 
arbetet är ständiga förbättringar av slamkvaliteten, stora krav på spårbarhet samt ett 
strukturerat och aktivt uppströmsarbete. 
 
För att genomföra detta arbete finns ett antal styrdokument samt en handlingsplan med 
sex tillhörande arbetsbeskrivningar med kort- och långsiktiga mål. 
 
Redovisning och resultat 
Arbetsbeskrivning 1 - Minska halten av utvalda prioriterade spårelement i utgående slam 
samt utredning av bly. 
Inkommande vatten analyseras för prioriterade spårämnen och fosfor. Beräkningar görs 
utifrån analyserna av bl. a. inkommande halter som månadsmedelvärden och beräkning av 
Cd/P-kvot. 
 
En riktad provtagning har genomförts på ledningsnätet. Hösten 2015 visade denna 
provtagning på förhöjda halter av metaller i pumpstation Gungvala södra. En provtagning 
uppströms denna pumpstation gjordes under hösten 2016, vilken visade på förhöjda 
metallhalter i pumpstationen Urfabriken. En första diskussion har tagits med en större 
verksamhetsutövare som är ansluten till denna pumpstation. Miljöförbundet deltog vid 
detta möte. Arbetet med denna verksamhetsutövare kommer att fortsätta under våren 
2018. Arbetsbeskrivningen ska slutrapporteras senast till ledningens genomgång i 
november 2018. 
 
Arbetsbeskrivning 2 - Utredning av fosforbalans 
Provtagning på in- och utgående vatten och utgående slam samt beräkning av halter som 
månadsmedelvärden och massflöden i gram/år. Detta görs redan årligen. Därefter ska en  
genomgång av möjliga felkällor, exv. mätosäkerhet, analys- och beräkningsmetoder göras. 
Slutligen ska felkällor åtgärdas. Arbetsbeskrivningen ska slutrapporteras senast till 
ledningens genomgång i maj 2018. 
 
Arbetsbeskrivning 3 - Anslutna verksamheter och ett PRIO-fritt ledningsnät 
Verksamheter som är anslutna till kommunala spillvattennätet kontaktades under våren 
2017 med en begäran att inkomma med kemikalieförteckning. Arbetet fortsatt med extern 
hjälp under hösten och vintern med att kontakta verksamhetsutövare och sammanställa 
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inkomna kemikalielistor samt begära in handlingsplaner för att ta bort utfasningsämnen 
som når spillvattennätet. Detta arbete planerades att vara klart senast 31 december 2017, 
men har på grund av oförutsedda händelser förskjutits och beräknas vara klart senast 31 
mars 2018. RISE som genomför revision av Revaq har informerats om förseningen. 
 
Arbetsbeskrivning 4 - Oljeavskiljare och fettavskiljare 
Verksamheter som är anslutna till kommunala spillvattennätet kontaktas och uppgifter om 
olje- resp. fettavskiljare samlas in. En första insamling av uppgifter gjordes i samband med 
utskicket om kemikalieförteckningar. Men en större insats behövs för att samla in dessa 
uppgifter. Ett dialogmöte kring oljeavskiljare är inplanerat tillsammans med 
miljöförbundet under våren 2018.  
En samordnad insats kring fettavskiljare har också diskuterats med miljöförbundet och 
med VMAB.  
Arbetsbeskrivningen ska slutrapporteras senast till ledningens genomgång i november 
2020.  
 
Arbetsbeskrivning 5 - Mottaget extern slam 
En provtagningsrutin och en provtagningsplan upprättades våren 2017. Provtagning av 
slam från Halahult ARV gjordes i juni och november 2017. Prov kunde vid dessa tillfällen 
inte tas på slam från Ringamåla ARV på grund av höga flöden.  
Provtagning av externt slam från trekammarbrunnar gjordes för tre olika 
insamlingsområden under augusti, september respektive december. Arbetsbeskrivningen 
ska slutrapporteras senast till ledningens genomgång i november 2018. 
 
Arbetsbeskrivning 6 - Uppströms kommunikation 
Planen är att minst en aktivitet för respektive målgrupp, vuxna privatpersoner, näringsliv 
samt skolbarn/ungdomar ska genomföras varje år. Under 2016 togs över 200 elever emot 
för studiebesök på Sternö ARV. Under 2017 genomfördes ett besök under 
världstoalettdagen på Prästslättsskolan, dessutom genomfördes ett antal besök på skolor 
med totalt ca 160 deltagande elever. 
VA-enheten deltar i arbetet med detaljplaner, bygglov och andra ärenden. I dessa 
sammanhang framförs synpunkter för att försöka minimera belastningen på Sternö ARV 
och dessa anläggningar och det påtalas att Sternö ARV är certifierat enligt Revaq. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från miljöingenjör Jesper Bergman daterad 2018-02-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
VA-chef Marika Mårtensson 
VA-strateg Linda Holm 
Drifttekniker Joacim Persson 
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§ 26 Ny reservvattentäkt – ansökan till mark- och miljödomstolen 2015/244 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna föreslagen placering för uttag av vatten från Mörrumsån 
 
att godkänna föreslagen principiell lösning av ledningsdragning 
 
att delegera till projektledaren att verkställa inlämning av ansökan till Mark- och 
miljödomstolen gällande uttag av reservvatten från Mörrumsån 
 
att ge WSP’s jurist Erik Nordström i uppdrag att företräda kommunen som ombud vid 
eventuella förhandlingar i Mark- och miljödomstolen. 
 
Sammanfattning 
 
Information om teknisk utformning och placering av intag, pumpstation och ledning. 
Samråd med intressenter och allmänheten hölls i Medborgarhuset i Svängsta den 18 
december kl.18:00. Redovisning av synpunkter. 
 
Ansökan färdigställs under Q1 2018 för inlämning till mark och miljödomstolen. 
Målsättningen är att ha tillgång till reservvatten från Mörrumsån under år 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2018-02-02 
Genomgång av övergripande tidplan för 2017-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
VA-chef Marika Wennberg 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 28 Igångsättningsbeslut för projekt 1346 Hinsetunnelns renovering/belysning 2017/4049 
2017/4049 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bevilja igångsättning av investeringsprojekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning med 
de kompletterande handlingarna 
 
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd av investeringsprojekt 1346 
Hinsetunneln renovering/belysning med de kompletterande handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har 2017-12-13 § 204 ansökt om igångsättningstillstånd hos 
kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott har återremitterat ärendet 2018-01-25 § 25 för att 
tekniska nämnden ska säkerställa samordningen med eventuellt planarbete för Prinsgatan 
och Sternöplan samt tydligare redovisning kring tunnelns skick och behov av akuta 
åtgärder. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens projektkontor har tillsammans med 
Stadsbyggnadsavdelningen undersökt om hur eventuellt planarbete för Prinsgatan och 
Sternöplan kan påverka renovering/belysning av Hinsetunneln och belysningen på de 
västra bergväggarna på Hinseleden i direkt anslutning till Hinsetunneln och konstaterat att 
dessa åtgärder inte påverkar planarbetet för Prinsgatan och Sternöplan. 
 
Gällande tunnels skick och behov av akuta åtgärder gjordes en besiktning av Hinsetunneln 
under våren 2014 som sammanfattningsvis bedömde att Hinsetunneln är i behov av 
rensnings- och renoveringsåtgärder. Dock bedömdes inte några åtgärder vara så 
brådskande att de måste utföras innan 2017-2018. 
 
Ur säkerhetssynpunkt gör förvaltningen bedömningen att projektet ska genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Protokoll KSAU 2018-01-25 § 25 – Återremiss 
Protokoll TN 2017-12-13 § 204 Ingångsättningsbeslut för projekt 1346 Hinsetunnelns 
renovering/belysning, dnr 2017/4049 
Protokoll TN 2014-03-26 § 46 Förslag till Karlshamn – Förbättra upplevelsen av 
Hinsetunneln genom effektfull reliefbelysning dnr 2014/149 
WSP:s PM Bergteknisk besiktning av Hinsetunneln 2014-06-11, dnr 2014/2033 
WSP:s Designdokument effektbelysning Västra stadsporten 2015-02-15, dnr 2014/149 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Fastighetschef Magnus Persson  
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Utredningsingenjör Daniel Camenell  
Projektingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 29 Prioritering för belysningsprojekt 2018/652 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till prioriteringen 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra projekten efter prioriteringar. 
 
Sammanfattning 
 
Beställarverksamheten utför investeringsprojekten 1311 ”Gatu och vägbelysning, 
ombyggnad” och 1316 ”Belysning gata”. 
 
För att få dessa investeringsprojektprojekt utförda på bästa sätt och i enlighet med den 
antaga strategin ”Strategi för funktionsbelysning” följer ett förslag på prioriteringar.  
 
Prioritera 

1. Infartsleder och huvudgator  
2. GC-stråk  
3. Bostadsområden  

 
Inom de prioriterade områdena kartlägger man vilket projekt man startar med enligt 
nedanstående kriterier.  

1. Anläggningens skick (armaturer, stolpar, kablage) 
2. Kostnader för anläggningen (energiförbrukningen, driftkostnader) 
3. Nyttjande (antal boende i området, ÅDT) 

 
För att inte enbart lägga resurser på infartsleder och huvudgator är tanken att man väljer 
ut ett projekt inom den kategorin och sedan ett ur GC-stråk respektive bostadsområde. 
Därefter fortsätter den ordningen med de medel som är avsatta till investeringsprojekten 
för året. 
 
Detta möjliggör investeringar på infartsleder och huvudgator, projekt som ofta innebär 
något högre kostnader är vad det innebär på GC-stråk och bostadsområden på grund av 
mer omfattande avstängningar, blir utförda. Samtidigt är nyttan större på infartsleder och 
huvudgator där det idag sitter armaturer med högre effekter än vad det gör i övriga 
områden. 
 
Allt eftersom projekt på infartsleder och huvudgator blivit utförda läggs mer fokus på de 
övriga kategorierna.  
 
Prioriteringar kring den geografiska placeringen av belysningsprojekten tas ej, utan det är 
nyttan av ny belysning som ska avgöra. 
 
En avstämning för nämnden kommer utföras två gånger om året för att informera om vad 
som är utförts samt vad som är planerat.  
 
Beslutsunderlag 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-02-21 

sid 23 av 33 

 

 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-02-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 30 Gångfartsområde i Yttervägga 2017/4216 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om gångfartsområde i Yttervägga. 
 
Sammanfattning 
 
Redan idag och sedan 2010 är det förbud mot trafik med motordrivet fordon i Yttervägga 
med undantag för de med tillstånd. De med tillstånd räknas; fastighetsägare eller 
arrendatorer inom området, båtplatsinnehavare som har uthyrningsavtal med kommunen, 
taxi och leveransfordon med ärende inom området, besökare till stugägare och fordon med 
handikapparkeringstillstånd. Detta medför att det inte ska vara några utomstående som 
vistas i området. Likaså finns det en parkeringsplats innan området samt en 
informationsskylt om att nyttja parkeringen istället för att köra in i området. 
 
De områden som är reglerade som gångfartsområden är verksamhetsområden inne i 
Karlshamns Rutnätsstad. Villaområden och andra bostadsområden har bashastigheten om 
50km/h men vissa undantag där 40km/h respektive 30km/h råder. 
 
Som det står i skrivelsen är det idag skyltat med 20km/h i området, något som saknas i de 
lokala trafikföreskrifterna. 
 
Det finns inget skrivet i Trafikförordningen som möjliggör en föreskrift för 20km/h. Utan 
en föreskrift för hastighetsreglering råder 50km/h som bashastighet inom tättbebyggt 
område och så för Yttervägga. 
 
Utdrag ur Trafikförordningen 3 Kap. Bestämmelser för trafik med fordon: 
 
14 § Ett fordons hastighet skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn skall tas 
till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt 
trafikförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller 
kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller 
terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-02-08 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Yttervägga samfällighetsförening 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 31 Förslag till Karlshamns kommun - Ett övergångsställe mellan cykelbanan vid Netto och 
McDonalds 2018/104 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget om ett övergångställe mellan Netto och McDonalds. 
 
Sammanfattning 
 
En medborgare har inkommit med ett förslag om att ska anlägga ett övergångställe på 
Nyemöllevägen i höjd med Netto och McDonalds. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att många barn och unga går och cyklar till 
McDonalds och att det behöver ett övergångsställe för att det ska bli säkert.  
 
Förslaget om ett övergångställe mellan Netto och McDonalds är inte fel. Att anlägga ett 
övergångställe på Nyemöllevägen mellan Netto och McDonalds skulle idag inte fungera på 
ett betryggande sätt på grund av utformningen i området.  
 
Det finns ingen plats att ansluta övergångstället mot den östra sidan (McDonalds) utan att 
placera den direkt mot parkeringen.  
 
För att kunna få till en tryggare överfart från gång- och cykelbanan till McDonalds behöver 
McDonalds ändra sina infarter.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-02-08 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 33 Slutredovisning tillbyggnad av vagnhall på Stenbackanavet 2016/4447 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna slutredovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tillbyggnaden av vagnhallen på Stenbackanavet var ett steg i att kunna påbörja 
ombyggnationen av Östralyckes kök. 
 
Matleveranserna som förut levererades ifrån Östralycke fördelades ut till andra kök varav 
Stenbackanavets kök var ett. För att kunna använda kökets fulla kapacitet på 
Stenbackanavet var en tillbyggnad av vagnhallen nödvändig. 
 
Framöver, när köket på Östralycke står färdigt, ser man ett fortsatt behov av att leverera ut 
mat till flera och mindre förskolor. En viktig del att ta hänsyn i projektet var att 
tillbyggnaden skulle smälta in arkitektoniskt i den befintliga byggnaden eftersom 
Stenbackanavet är en ny byggnad. 
 
Detta har eftersträvats och idag ser man inte att denna del är påbyggd. Vagnhallen har 
beklätts med korténplåt som finns som detaljer på den övriga skolbyggnaden. 
 
I juni 2017 stod den nya vagnhallen om ca 15m2 klar och verksamheten kunde vid skolstart 
använda sig av den. 
 
För projektet fanns det 600 000 SEK budgeterat. Den totala kostnaden för projektet 
landade på 647 800 SEK. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-02-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 34 Förslag till Karlshamns kommun – Bättre belysning på skolgården vid Österslättskolans 
södra del 2017/3960 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bevilja förslagsställarens förslag att se över belysningen på Österslättskolans södra del. 
 
Sammanfattning 
 
En kommuninvånare föreslår att Karlshamns kommun ska förbättra belysningen av 
skolgården, mellan entrén och lokalerna för bild, musik och slöjd, på Österslättsskolan. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det pågår många kvällsaktiviteter i 
lokalerna och att det idag i princip är mörklagt kvällstid.  
 
Ett arbete är beställt på att byta ut en del av de befintliga armaturerna samt att se över de 
övriga armaturerna kring skolan. Bedömningen är att detta skall ge ett bättre ljus på 
skolgården kvällstid. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-01-29 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 35 Delegationsordning för tekniska nämnden 2018/513 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 
 
att delegationsordning antagen 2017-11-22 § 171 upphör att gälla då ny 
delegationsordning vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av att den nya kommunallagen har trätt i kraft har förslag till ny 
delegationsordning tagits fram. 
 
G 8 - Utse tillsynsansvarig för heta arbeten har lagts till. 
 
I samband med att delegationsordningen vinner laga kraft kommer också 
förvaltningschefens delegationsordning uppdateras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2018-02-01 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet  
Ekonomikontoret  
Upphandlingsenheten  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Servicecenter  
Verksamhetschefer och enhetschefer inom tekniska nämndens område  
Trafikhandläggare Ann Thomasson  
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Projekteringsingenjör Jonas Johansson  
Utredningsingenjör Daniel Camenell  
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Nämndsekreterare/jurist Cecilia Bernhardsson  
Nämndsekreterare Christina Svensson  
Ekonom Susanne Andersen  
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 36 Beslutsuppföljning februari 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande Mats Dahlbom 
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  
Projektingenjör William Lavesson 
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§ 37 Redovisning av delegationsbeslut februari 2018 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 22 
november, § 171. Dessa beslut ska anmälas till tekniska nämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 4 januari 2018–1 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 38 Handlingar för kännedom februari 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för tekniska nämndens kännedom under tiden 2018-01-03 – 2018-01-31. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
 
2017/3496 1/18 2018-01-05 FSG-protokoll 

samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-12-11 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-01-03 – 2018-01-31. 
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§ 39 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar från möte med Brottsförebyggande Rådet. Han 
informerar också om Medborgarlöfte 2018 som innebär att trygghetsvandringar ska 
genomföras för att identifiera behov av fysiska åtgärder och platser som upplevs otrygga. 
 
Medborgarlöftet innebär också att se över åtgärder för att minska nedskräpningen i 
centrum. 
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§ 40 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att förberedelser inför 
budgetarbetet 2019 har inletts.  
Hon informerar också om de rekryteringar som pågår inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 


