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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 16:10 ajournering 14:35 – 15:00 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Katrin Johansson Vice ordf. (S) 
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) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Bo Sandgren (S)  Vakant plats (S)  

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Ulf Gustavsson 
Lennarth Malm 
 

(C) 
(M) 
(M) 
(SD) 
(S) 
(L) 
 

Övriga: Ulrika Nordén Johansson 
Susanne Andersen 
Magnus Persson 
Christina Svensson 
Jörgen Svensson 
Jonas Johansson 
Daniel Camenell 
Per Andersson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
Ekonom §§ 95, 97 
Verksamhetschef §§ 95, 97-106,108 
Verksamhetschef§§ 95, 97 
Verksamhetschef §§ 95, 97, 108 
Gatuingenjör §§ 98-100 
Utredningsingenjör §§ 100, 102 
Projektledare §§ 104-106 
Sekreterare 

Utses att justera: Magnus Dagmyr (S)  

Paragrafer: §§ 95, 97-114 

Justeringsdatum:  2018-05-30 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Christina Svensson  
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Magnus Dagmyr 
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§ 95 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 97 Resultatrapport januari-april 2018 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari-april 2018 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att till junisammanträdet redovisa förslag till åtgärder 
för att budgeten ska vara i balans. 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
 
Tekniska nämnden exkl. VA har en prognostiserad helårsavvikelse på -3 000 tkr. 
VA-enheten har en prognostiserad helårsavvikelse på +2 500 tkr. 
 
Investeringsbudget 
 
Tekniska nämnden exkl. VA prognostiserar en helårsavvikelse på +16 944 tkr för 
investeringsprojekt större än 7 mnkr och investeringsprojekt mindre än 7 mnkr har en 
prognostiserad helårsavvikelse på -5 067 tkr. 
 
VA-enheten prognostiserar en helårsavvikelse på +6 534 tkr för investeringsprojekt större 
än 7 mnkr och investeringsprojekt mindre än 7 mnkr har en prognostiserad 
helårsavvikelse på -540 tkr. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att till 
junisammanträdet redovisa förslag till åtgärder för att budgeten ska vara i balans. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport TN januari-april 2018 
Ekonomisk uppföljning TN exkl. VA april 2018 
Ekonomisk uppföljning VA april 2018 
Investeringar TN exkl. VA april 2018 
Investeringar VA april 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
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Ekonom Lisa Sunesson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 
Ekonomiavdelningen Anette Ericsson 
VA-chef Marika Wennberg 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 98 Förslag till Karlshamns kommun - Bättre belysning av gång- och cykelvägen vid infarten 
till ridhuset vid Janneberg 2018/868 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att åtgärda belysningen vid Jannebergs infart ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 
 
Sammanfattning 
 
En förslagsställare föreslår att Karlshamns kommun ska förbättra belysningen av gång- och 
cykelvägen vid infarten till ridhuset vid Janneberg. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är mörkt när bilisterna ska svänga in 
mot ridhuset och att risken för en olycka är stor. 
ge förvaltningschefen i uppdrag att åtgärda belysningen vid Jannebergs infart ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. 
Ett ärende behandlades i tekniska nämnden 2017-12-13 § 198 med belysning på gällande 
sträcka. 
 
Beslutet var vid det tillfället att medel ska tas från projektet 1316 i framtida planeringar. 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ge förvaltningschefen i uppdrag att åtgärda 
belysningen vid Jannebergs infart ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande eller till 
liggande förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-03-29 
Inkommit förslag till Karlshamn  
Beslut från kanslichef Erik Bergman 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 99 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av cykelvägen bakom kyrkskolan i Asarum 
samt fler latrintunnor för hundar 2018/1156 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att i samband med att belysning projekteras på gång- och cykelbanan Vislandabanan, 
mellan Prästgårdsallén och Ängsvägen i Asarum enligt beslut i TN 2018-01-24 § 7, även 
projektera ovan nämnda sträcka 
 
att i samband med översyn av placeringar för papperskorgar och hundlatriner beakta 
förslagsställarens synpunkter. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett förslag till Karlshamn om belysning av 
cykelvägen bakom Kyrkskolan i Asarum och fler latrintunnor för hundar. Tekniska 
nämnden har fått ärendet för handläggning och slutligt ställningstagande. 
 
Beställarverkssamheten har undersökt den aktuella sträckan som har angivits i 
medborgarförslaget och konstaterat att sträckan är mörk. 
 
Beställarverksamheten har tagit del av synpunkterna angående fler hundlatriner och 
konstaterar att inte fler latriner behövs i Karlshamns kommun. Dock behöver eventuellt 
några flyttas runt för att tillgodo se dagens behov av papperskorgar och hundlatriner totalt 
i Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-04-30 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut från kanslichef Erik Bergman 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 100 Redovisning- utredning av trafiksituationen Strömmaområdet 2017/3655 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avvakta med trafikutredningen av trafiksituationen i Strömmaområdet tills 
planprocessen eller förstudie är under framtagande. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag av tekniska nämnden att göra en utredning 
av trafiksituationen i Strömmaområdet 2017-12-13 § 199. 
 
Under våren 2018 har Karlshamns kommun köpt fastigheter i området som ska användas 
för att utveckla kommunen. Dessa fastigheter är inte detaljplanerade, vilket gör att en 
planprocess och förstudie måste startas för att kunna utveckla området. Lämpligt är att 
göra trafikutredningen i samband med förstudie och i planprocessen. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har undersökt området och konstaterar att 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder har gjorts i nuvarande trafikmiljö. Många av de 
synpunkter som förslagsställaren lämnar är avhängt på trafikanternas beteende som inte 
kan byggas bort, utan trafikanternas beteende måste ändras. 
 
Sammantaget konstateras att trafikutredning behövs när området ska vidareutvecklas och 
att nuvarande trafikmiljö har fått trafiksäkerhethöjande åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-04-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-05-23 

sid 10 av 27 

 

§ 101 Begäran om igångsättningsbeslut samt flytt av investeringsmedel för projekt 1148 
Möllegårdens skola kök 2018/1675 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bevilja igångsättning av projekt 1148 Möllegårdens skola kök 
 
att hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd av investeringsprojekt 1148 
Möllegårdens skola kök 
 
att hos kommunfullmäktige begära flytt av 633 tkr av investeringsmedel i projekt 1148 
Möllegårdens skola kök från 2019 till 2018 
 
att föreslå kommunfullmäktige att finansiering av flytten av investeringsmedel sker via 
omfördelning av investeringsmedlen i projekt 1187 Restaurang Östralycke där viss del av 
investeringsbudgeten skall flyttas till 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Möllegårdens skolas kök är i behov av renovering. Tanken har varit att projektera för 
denna renovering 2019 och genomföra den 2020. Men nu pågår projektet 1149 Samordnad 
varudistribution med tillbyggnad av vagnhall och flytt av lastkaj på Möllegården. Detta är 
ett steg i projektet kring samlastningscentral som drivs med 2 andra kommuner i Blekinge. 
 
Ombyggnaden kommer att påverka köket till viss del varpå det är mest fördelaktigt att 
projektera lastkajen och vagnhallen samtidigt som kökets renovering. Om detta inte görs är 
risken överhängande att projekt 1148 kommer att fördyras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-04-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Ekonomichef Ulrika Hägvall Lundberg 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 102 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum 
2018/931 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell informerar att avtal tecknats med TiksPac om 20 st 
stationer för hundlatriner med gratis hundbajspåsar. Dessa är reklamfinansierade och 
kommer att placeras ut på strategiska platser i kommunens tätorter. 
 
Kommunens kostnad kommer att vara för två stycken reklamplatser på stationen och för 
personal som fyller på med påsar. 
 
Torgstädning på helgen kommer att införas och innebär att torget kommer att städas en 
dag varje helg. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 103 Begäran om kompletterande yttrande över revisionens förstudie av lokalförsörjningen 
2018/574 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta fastighetschefens yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har tidigare svarat revisorerna kring den revision som Ernst & Young 
har genomfört kring fastighetsunderhållet. Revisorerna önskade kompletterande svar och 
förtydliganden. Efter möte med revisorerna 18 maj 2018 framkom vad som efterfrågades 
och det var en långsiktig ekonomisk hantering av de stora projekten i förhållande till 
lokalbehovet samt svar kring internhyressystemet. 
 
Arbetet med lokalförsörjningen är otroligt viktig i en kommun. Den hanterar bland annat 
arbetsmiljöfrågor, möjlighet till expandering och utveckling samt är/kan vara behäftad 
med stora kostnader. Revisorerna eftersöker helhetstänket kring lokalförsörjningen och 
kommunens projekt, vilket är mycket relevant då de går hand i hand.  
 
Processen 
I september 2017 integrerades lokalförsörjningsgruppen i Strategi och beredanderådet. 
Tidigare var det två fristående grupper, men det var i stort sett samma personer som 
deltog i båda grupperna. Den stora skillnaden var att i lokalförsörjningsgruppen satt även 
personer från de kommunala bolagen Karlshamnsbostäder och Karlshamnsfastigheter 
med. Numera förs en kontinuerlig dialog med både Karlshamnsbostäder och 
Karlshamnsfastigheter kring lokalfrågor. 
 
Sammanslagningen har skapat en tydlighet i vem som äger lokalfrågorna i Karlshamns 
kommun och det är fastighetschefen och kommundirektören. Tidigare kunde vissa 
förvaltningar teckna egna hyresavtal. Saknas kompetens om lokalhyresmarknaden och 
juridiken kring lokalhyra kan dessa avtal bli väldigt kostsamma. Vidare tappas avtalen bort 
om det saknas rutiner för arkivering mm av nämnda avtal. Nu är det fastighetschefen som 
tecknar hyresavtal på delegation upp till fem år, längre avtal beslutas i tekniska nämnden. 
Karlshamns kommun vill framåt och driver därför många projekt parallellt, vid sidan om 
detta sker det konstant förändringar i verksamheter som påverkar lokalerna och deras ytor 
på ett eller annat sätt. Uttalat är att satsningar på vård, omsorg och skola ska prioriteras. 
För att kunna göra detta krävs det kunskap om vad som finns för att se vad som behövs.  
 
Lokalutredningarna lyfts in i Strategi och beredanderådet där de diskuteras och prioriteras 
tillsammans med andra projekt i Karlshamns kommun. För respektive tänkta projekt tas en 
Idé och Behovsbeskrivning fram, denna tas upp i Strategi och beredanderådet och om det 
anses finnas skäl att gå vidare beslutas det att en förstudie ska göras. Denna rapporteras 
sedan tillbaka till Strategi och beredanderådet. En förstudie kan visa på att det finns 
tillgängliga lokaler på annat håll, eller att det går att göra en liten tillbyggnad någonstans 
som minskar behovet av nyproduktion eller så kanske det behöver byggas helt nya lokaler. 
I förstudien ingår det även att göra en kostnadsbedömning men också en bedömning av 
alternativ kostnaderna för åtgärderna. Detta skall sedan Strategi och beredanderådet ta 
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ställning till. Om Strategi och beredanderådet tycker att det är ett ärende som bör bli ett 
projekt skrivs det ett ärende till politiken kring den aktuella frågan. Underlaget är mallstyrt 
och innehåller bland annat kostnader och tidsplaner.  
 
Samordningsvinsterna är stora genom att i ett och samma forum hantera lokalfrågor och 
de stora lokalprojekten. Arbetet är fortfarande i sin linda och det krävs lite arbete för att 
behov och idé beskrivningarna ska bli som en naturlig del i lokalförsörjningen. Men arbetet 
är på god väg. 
 
Lokalutredningar 
Det har gjorts en genomgående lokalutredning av utbildningsförvaltningens 
grundskoleverksamhet. Denna visar på ett stort kommande behov av lokaler samt ett 
upprustningsbehov i nuvarande lokaler. 
 
En utredning kring kommunens LSS boenden är i det närmaste färdigställd och denna visar 
på stora behov av omstrukturering i lokalfrågan. Lokalkostnaderna i kombination med 
höga personalkostnader på för små enheter gör att det finns stor besparingspotential på 
sikt. 
 
Det finns en genomgång gjord kring lokalbehoven på Särskilda boenden som även den 
påvisar ett behov av lokaltillskott. Här har omsorgsnämnden tagit ett beslut om att en 
utredning ska genomföras kring ett nytt särskilt boende i Karlshamn. Här förs redan 
diskussion kring att integrera både fritidsförvaltningen och hemtjänsten i det eventuellt 
kommande projektet. Denna diskussion förkom inte innan sammanslagningen av 
Lokalförsörjningsgruppen och Strategi och Beredanderådet. Då ville alla bygga egna 
fastigheter. Bilagt detta ärende finns Behov och Idébeskrivning för det nämnda ärendet. 
 
Det är väldigt viktigt att samtliga lokalutredningar fortsätter att uppdateras utifrån de 
förändringar som sker i befolkningsprognoser och liknande, men även omvärldsfaktorerna 
måste beaktas. Vidare ska de förankras i respektive nämnd. Utredningarna ska 
prognostisera det kommande behovet. 
 
Internhyresmodellen 
Internhyresmodellen i Karlshamns kommun har funnits ett tag och det har påbörjats en 
dialog kring hur den kan förändras. Samhällsbyggnadsförvaltningen är just nu inne i en 
omorganisation och under 2019 ska det även påbörjas en nollbudgetering för att se över 
kostnads och intäktssidan. När detta är genomfört kan ett arbete påbörjas med att se över 
internhyressystemet och med i detta arbete ska incitament för lokaleffektivitet och 
hållbarhet beaktas. 
 
Hyresavtal 
En digitalisering och överlämning av hyresavtalen för samtliga inhyrda lokaler till 
Beställarverksamheten pågår. Samtliga avtal kommer vara digitaliserade till halvårsskiftet 
2018. Detta kommer ge en bra överblick över vilka inhyrda lokaler som finns, deras 
avtalstider, hyror och övriga avtalsvillkor. Samt en möjlighet till uppföljning och 
långtgående lokalplanering. 
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Särskilt boende - Behovsbeskrivning 
Begäran om komplettering från revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 104 Kompletterande yttrande avseende revisionens förstudie av fastighetsunderhållet 
2018/536 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta fastighetschefens yttrande som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har tidigare svarat revisorerna kring den revision som Ernst & Young 
har genomfört kring fastighetsunderhållet. Revisorerna önskade kompletterande svar och 
förtydliganden. Efter möte med revisorerna 18 maj 2018 framkom vad som efterfrågades 
och det var en tydlighet kring fastighetsunderhållet i tre delar. 
 

1. Fastställande av kvalitet på respektive objekt 
2. Fastställande av en underhållsplan för respektive objekt 
3. Fastställande av en underhållsbudget utifrån ovanstående. 

 
Målet med fastighetsförvaltningen är att bibehålla en god standard i samtliga fastigheter. 
Detta kan inte alltid uppnås utan då måste prioriteringar göras. Den stående prioriteringen 
som görs är att fastigheten ska värdesäkras, vilket innebär fasader, tak, fönster mm ska 
vara funktionsdugligt. 
 
Kvalitet 
 
Att bestämma en viss kvalitet på fastigheterna är svårt då Karlshamns kommuns 
fastighetsbestånd har en stor spridning på fastighetstyp och användningsområde. D.v.s. det 
är inte ett homogent bestånd. En möjlig kvalitetsindelning vore per obejktstyp t.ex. skolor, 
förskolor, idrottshallar osv. En annan möjlighet är såklart att göra det per objekt, men 
tidsåtgången kontra nyttan är svår att motivera. 
 
När fullständiga underhållsplaner är framtagna ska det göras långtgående 
underhållsplaner, bedömningar och prioriteringar av fastigheterna utifrån deras 
kommande behov av underhåll. I detta arbete kommer kvaliteten att beaktas och i arbetet 
med underhållsplanerna ska de fastigheter som anses ha låg kvalitet beaktas och åtgärdas. 
Dock måste det först göras någon form av definition kring vad kvalitet är för respektive 
fastighetstyp. 
 
Underhåll 
 
Varje fastighet ska få en egen underhållsbudget utifrån en fastslagen underhållsplan. I 
denna ska det gå att se vad som behöver göras, när och till vilken kostnad. Då allting styrs 
med koder går det även att plocka fram t.ex. alla fönster som ska bytas under kommande 
femårsperiod i hela fastighetsbeståndet eller hur många kvadratmeter fasad som ska målas 
de närmaste tio åren. Detta ger en möjlighet att få samordningsvinster i upphandlingar 
mm. 
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Målet för 2018 är att 30 % av fastigheterna skall vara uppdaterade och inlagda i det digitala 
systemet. Detta är fortfarande möjligt med problem med sjukfrånvaro och svårt att få 
tillfälle för utbildning i systemet gör att det kan bli svårt att nå upp till 30 %. Vid utgången 
av 2019 ska samtliga objekt vara inlagda i systemet och systemet ska användas aktivt i det 
dagliga arbetet. En långtgående underhållsplan ska då också plockas fram. 
 
Det är viktigt att uppdatera och få in allting i systemet, men det är sedan ännu viktigare att 
arbeta aktivt med systemet och hålla det uppdaterat. Rutiner, lathundar mm för detta ska 
tas fram under 2018. I en skrift från SKL, vid namn Statusbedömning av fastigheter, finns 
bra tips för hur arbetet ska kunna drivas framåt. 
 
Budget 
 
I budgetarbetet för 2018 gjordes extra äskanden för särskilda projekt såsom takbyte på 
Rådhuset, renovering av Tuvans förskola samt en underhållssatsning riktad mot 
Gustavsborg som återigen drivs av Karlshamns kommun. Detta är ett första steg i att ha ett 
mer detaljerat underlag i processen med fastighetsunderhållet. När underhållsbudgeten är 
klar är det viktigt att denna integreras i budgetarbetet. 
 
Ur systemet går det att få ut samtliga åtgärder som är planerade att göra för t ex. år 2020. 
Sedan måste en bedömning på plats göras av respektive åtgärd innan det beslutas vilka 
åtgärder som är i behov att göras 2020 och vilka som kan skjutas fram till 2021 eller 
kanske ännu längre. I arbetet ingår även att göra en kontroll på respektive fastighet så att 
helheten fås med i arbetet, detta kan innebära att vissa underhållsåtgärder tidigareläggs för 
att det ska bli en helhet i arbetet. Exempel kan vara att år 2020 ska fasaden målas och år 
2021 ska fönstren målas. Då är det bättre och billigare att göra allting på en gång. 
 
Den lista som slutligen tas fram ska utgöra underlaget i budgetarbetet för 
fastighetsunderhållet. När sedan budgeten fastslås måste en prioritering av underlaget 
göras och om behovet är större än de medel som erhålls måste vissa saker flyttas fram till 
kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Begäran om komplettering från revisionen 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisionen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 105 Ny reservvattentäkt - information 2015/244 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställning av ansökan till Mark och miljödomstolen om uttag av reservvatten från 
Mörrumsån pågår. 
Samråd med intressenter och allmänheten hölls i Medborgarhuset i Svängsta den 18 
december. 
 
Länsstyrelsen i Blekinges synpunkter på samrådshandlingarna har ännu inte inkommit 
men är utlovade senast 1 juni.  
 
Målsättningen är att färdigställa ansökningshandlingarna under Q2 2018 för inlämning till 
Mark och miljödomstolen och att ha tillgång till reservvatten från Mörrumsån under år 
2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2018-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 106 Information angående reglering av sjön Mien 2015/4135 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Info angående reglering av sjön Mien 
 
Syftet med denna strategi är att ha en hushållande och varsam tappning från Mien under 
våren och sommaren 2018 och för att ge goda förutsättningar inför hösten och vidare in i 
2019. 
 
Vattennivån i sjön ska följa de naturliga årssvängningarna, d.v.s. kurvan på vattenytans läge 
ska kunna ha en sinusformad cykel som tidigare. (Lite lägre september/oktober och högre 
ett halvår senare). 
 
I dag ligger flödet ut från Mien på ca1,2 m3/s. För att hushålla med vattnet och inte göra för 
stora förändringar i Mieån kommer tappningsplanen nedan tillämpas. 
 
Nu läge: +94.17 1,2 m3/s 
+95.10 Sänkning till 1,0 m3/s 
+95.00 Sänkning till 0,7 m3/s 
+94.75 Sänkning till 0,6 m3/s 
+94.65 Sänkning till 0,4 m3/s 
 
Info angående sökande av ny vattendom Mien 
 
VA-enheten kommer att påbörja en förstudie om renovering av Mien dammen med 
dammsäkerhetshöjande åtgärder. Denna förstudie gör vi tillsammans med WSP. Färdig 
förstudie ska kunna ställas mot och jämföras med alternativet att med att bygga en ny 
damm. 
 
En förstudie på att bygga ny damm finns, utförd av WSP. När beslut är fattat om vilket 
alternativ som är mest fördelaktigt så kan de sista detaljerna i ansökan färdigställas och 
ansökan kan lämnas in till Mark- och Miljödomstolen. Tidplanen är att ansökan lämnas in 
fjärde kvartalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Per Andersson daterad 2018-05-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Per Andersson 
VA-chef Marika Wennberg 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 107 Finansiering för VA-utbyggnad i Granefors 2015/3810 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att omfördela 6 mnkr från investeringar 2018 på Sternö avloppsreningsverk och projekt 
nytt vattenverk till projekt VA-utbyggnad i Granefors 
 
att 6 mnkr för utbyggnaden läggs in i investeringsbudgeten för2019 till projekt VA-
utbyggnad i Granefors. 
 
Sammanfattning 
 
Budget för allmän VA-utbyggnad i Granefors har av misstag inte tagits med i VA:s 
investeringsbudget för 2018. Utbyggnaden beräknas kosta 12 mnkr varav 6 mnkr under 
2018 och 6 mnkr under 2019. 
 
6 mnkr under 2018 tas från innevarande budget dels från investeringar på Sternö 
avloppsreningsverk där endast förstudier och eventuellt upphandlingar kommer ske under 
2018 vilket möjliggör omfördelning av medel. Delar inom projekt för nytt vattenverk 
beräknas inte landa på den budget som nu ligger utan medel kommer även kunna 
omfördelas härifrån. 
 
Därmed hanteras 6 mnkr för utbyggnad av Granefors under 2018 inom innevarande 
investeringsbudget. 6 mnkr för utbyggnaden under 2019 har lagts in i 
investeringsbudgeten för nästa år. 
 
I Karlshamns kommuns policy för investeringar och leasing framgår under 2.2.3 att 
omfördelning av medel inom budgetram och mellan investeringsprojekt får ske av nämnd upp 
till 7 mnkr eller med en maximal driftpåverkan på 1 mnkr. Omfördelning av medel inom 
budgetram och mellan investeringsprojekt får ske av KS över 7 mnkr eller med en 
driftpåverkan på mer än 2 mnkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson daterad 2018-05-15 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Abonnenthandläggare Liselott Johansson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
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§ 108 Begäran om omfördelning av investeringsmedel inom tekniska nämnden 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att omfördela 360 tkr till serviceverksamhetens tvätteriverksamhet för inköp av 
arbetsredskap inom projekt 1012 – tvättservice maskiner/inventarier. Investeringsmedel 
omfördelas från projekt 1310 – Utredning trafikmiljö Asarum 
 
att omfördela 340 tkr till serviceverksamhetens transport och distribution för inköp av 
transportfordon med kyla inom projekt 1013 – transport- och distributionsservice. 
Investeringsmedel omfördelas från projekt 1310 – Utredning trafikmiljö Asarum. 
 
Sammanfattning 
 
Serviceverksamhetens nya uppdrag inom tvätteritjänster åt omsorgsförvaltningen kräver 
nya investeringsmedel för arbetsredskap och transportfordon. 
 
Uppdraget omfattar samtliga brukare på Östralycke och Ekegården, brukare inom 
kommunens hemtjänst med tillstånd till tvätt samt arbetskläder för personal inom 
omsorgsförvaltningen och förvaltningen för arbete och välfärd. Uppdraget innefattar 
mycket logistik med transporter, märkning av tvätt, datorutrustning och arbetsredskap, 
tillsammans med övriga uppdrag inom transport och distribution. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jörgen Svensson daterad 2018-05-15 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Enhetschef Logistik- och fritidsservice Per-Erik Karlsson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-05-23 

sid 21 av 27 

 

§ 109 Reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 2018/513 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 
 
att delegationsordning antagen 2018-02-21, § 35 upphör att gälla då ny 
delegationsordning vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Med anledning av personalförändringar har ett förslag till ny delegationsordning tagits 
fram. 
 
I samband med att delegationsordningen vinner laga kraft kommer också förvaltningschefens 
delegationsordning uppdateras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny delegationsordning 
 
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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§ 110 Beslutsuppföljning maj 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Följande ärenden flyttas fram: 
 
2018/692 Nämndinitiativ angående belysning, asfaltering och parkeringsplatser vid 
kallbadhuset och Vägga norra – redovisning av förslag till åtgärder och finansiering flyttas 
fram till 13 juni 
 
2015/996 Skolgatan vändplats trafiksäkerhetshöjande åtgärder – slutrapportering flyttas 
fram till 13 juni 
 
2017/4050 Projekt 1316 Belysning Gata – avstämning flyttas fram till 13 juni 
 
2018/30 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av landsvägsbron över Mörrumsån – 
Redovisning av förslag till åtgärder flyttas fram till 13 juni 
 
2015/262 Europeiska socialfonden, projekt kostenheten – avrapportering flytas fram till 
13 juni 
 
2017/3522 Redovisa utvärdering av omskyltning och möjlighet till hastighetssänkning i 
rutnätsstaden flyttas fram till 26 september 
 
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  
Verksamhetschef Magnus Persson  
Utredningsingenjör Daniel Camenell  
Projektingenjör Christer Martinsson  
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Lokalsamordnare/projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
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§ 111 Handlingar för kännedom maj 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-04-05 – 2018-05-02. 
 
Ärendenr § Datum Ärende 
2018/477 17/18 2018-04-09 Missiv KS § 101/2018 Avtal om anslutande tjänst gällande 

dataskyddsombud 
 

2016/1581 18/18 2018-04-17 Protokollsutdrag KF § 76/2018 Begäran om utökad finansiering samt 
tecknande av entreprenadavtal för projekt 1134 Rörmokaren 2 
 

2017/4068 
 
2015/244 
 
 
2017/3265 

19/18 
 
20/18 
 
 
21/18 

2018-04-18 
 
2018-04-16 
 
 
2018-04-18 

KF § 81/2018 Policy - Stöd till social företagande 
 
Missiv KF § 58/2018 Fondering av VA-medel för investering i ny 
reservvattentäkt 
 
Protokollsutdrag KF § 77/2018 Nya taxor för arrenden 
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§ 112 Redovisning av delegationsbeslut maj 2018 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen den 
21 februari 2018 § 35. Dessa beslut ska anmälas till tekniska nämnden för att vinna laga 
kraft.  
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 27 mars 2018 – 2 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 113 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om budgetdag i Lokstallarna. 
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§ 114 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om pågående budgetdialoger kring 
investeringar och drift. 


