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§ 115 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 116 ESF Europeiska socialfonden, projekt kostenheten 2015/252 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna slutredovisningen och avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Detta är en lägesrapportering kring det valideringsprojekt Lärcenter driver där kostenheterna i 
Blekinges samtliga kommuner varit/är involverade. 
 
Måltidsverksamheten var involverade i uppstarten av projektet och validerade de tre första 
medarbetarna. Därefter har endast ytterligare en till medarbetare validerats enligt projektet. I 
dagsläget finns inget behov av ytterligare valideringar. 
 
Projektet har inte medfört större kostnader än de som finns enligt budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef daterad 2018-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Ekonom Susanne Andersen 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-06-13 

sid 7 av 40 

 

§ 117 Redovisning av förslag till åtgärder för budget i balans 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna anpassningar på -3 000 tkr. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden exkl. VA hade en prognostiserad helårsavvikelse på -3 000 tkr i 
resultatrapport januari-april 2018. Förvaltningschefen fick i uppdrag att redovisa förslag 
till åtgärder för att budgeten ska vara i balans. 
En teknisk justering för 0,5 parkchef skulle genomförts i samband med att 
utförarorganisationen flyttades från fritidsnämnden till tekniska nämnden. Detta har nu 
åtgärdats. 
 
Förslag på åtgärder för anpassningar är samverkade 21 maj 2018 och 12 juni 2018. 
Riskanalyser ska upprättas. 
 
Anpassningar tekniska nämnden 2018 
   
Förvaltningsledning Nämndens anslag till förfogande -485 
  Förvaltningschefens anslag till 

förfogande -225 
Serviceverksamheten Kompetensutveckling -790 
  Externa arbeten utförs internt -500 
 0,5 parkchef finansieras av 

fritidsnämnden -300 
Beställarverksamheten Tjänstledigheter och sjukskrivningar 

ersätts inte med vikarier -500 
Måltidsverksamheten Intäkter samordnad varudistribution -200 
Summa: 

 
-3 000 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 118 Investeringsprojekt Mörrums ARV-överföringsledning till Sternö ARV - information 
2013/2014 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
VA-chef Marika Mårtensson informerar om projektet. Ärendet om överklagan av 
ledningsrätten pågår. Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen. De har meddelat att de 
har en handläggningstid på nio månader. 
 
VA-enheten har skickat in en ny ansökan till Miljöprövningsdelegationen i Skåne om nytt 
tillstånd för fortsatt drift av Mörrums reningsverk 2019. 
 
Besiktningar har gjorts på pumpstationerna och funktionstester ska utföras på systemet. 
Slutbesiktning är planerad att genomföras 20 augusti 2018. 
 
Enkäter om återställningsarbeten kommer att skickas ut till berörda fastighetsägare. Ett 
tilläggsavtal ska tecknas med Elmby entreprenad för slutförande av projektet. 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 119 Vattenskyddsområde Långeboda - Förfrågan om handläggningstid 2016/1173 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
I VA-planen för Karlshamns kommun framgår att kommunala vattentäkter ska ha 
fungerande vattenskyddsområden. Detta är även ett nationellt mål. Ringamåla samhälle får 
sitt vatten från en lokal vattentäkt, som kommunen sedan mer än ett år tillbaka har en 
vattendom för. 
 
Samtidigt som ansökan för vattendom lämnades in till Mark- och miljödomstolen för 
handläggning, skickades en ansökan om inrättande av vattenskyddsområde till 
Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Ärendet sändes in till Länsstyrelsen i Blekinge i december 2016. Ärendet har ännu inte 
handlagts och idag, 23 maj 2018, fick vi beskedet att Ringamåla inte har hanterats än, då 
vattenskyddsområden vars ansökningar är äldre haft företräde. Länsstyrelsen kan heller 
inte ge besked om när handläggningen kommer påbörjas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-strateg Linda Holm 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-06-13 

sid 10 av 40 

 

§ 120 Ringamåla Avloppsreningsverk - information 2013/2419 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet har sin upprinnelse i ett tillsynsbesök där det framkom att man inte kunnat ta 
prover på utgående vatten eftersom det inte fanns något vatten att ta ett prov från. 
 
Miljöförbundet förelade därför verksamhetsutövaren att ”utreda anläggningens funktion 
och ange eventuella förbättringsåtgärder”. 
 
Ringamåla reningsverk byggdes därefter om med minireningsverk med biologisk rening 
och möjlighet till efterfällning för fosfor. Reningsverket uppnår nu normal skyddsnivå men 
är fullt förberett för hög skyddsnivå. 
 
Första tillsynsbesöket efter idrifttagning av det nya verket har ägt rum utan större 
anmärkningar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-strateg Linda Holm 
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§ 121 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 detaljplanearbetet är 
nästa steg att ta fram antagandehandlingar inför beslut i byggnadsnämnden. 
 
En fördjupad processutredning är genomförd för ett nytt vattenverk. Underhållsbehovet i 
befintligt vattenverket har utretts. Både för drift tills ett nytt vattenverk kan vara på plats 
men även för 5 års förlängd drift. 
 
Projektering av ett nytt vattenverk är planerad att upphandlas under 2018. I 
investeringsbudgeten för år 2019 är 10 MSEK i huvudsak äskade för genomförande av 
projektering av ett nytt vattenverk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Projektledare Christer Martinsson 2018-05-24 
Genomgång av övergripande budget och tidplan för 2017-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 122 Trafikutredning Oljehamnsvägen 2018/897 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda trafiksituationen längs med Oljehamnsvägen 
ut till Oljehamnen och Södra Sternövägen enligt redovisad skiss 
 
att bevilja 300 000 kronor till en förstudie innehållande en trafikutredning 
 
att finansiering sker från konto 1310 Utredning av trafikmiljö Asarum. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunen har för avsikt att se över trafiksituationen och säkerheten för de flöden av 
trafik som förekommer längs med Oljehamnsvägen.  
I redovisad skiss visas kritiska korsningspunkter på Oljehamnsvägen. 
 

- Korsningen in mot Hinseleden/Hinsetunneln som berör infrastrukturen in mot 
stadskärnan. Korsningen är även mot tilltänkta Västerport-området. 

- Korsningen mot Munkahusvägen där den tunga trafiken förväntas att öka från 
hamnen samt att flytt av VMAB’s återvinningsanläggning är planerad till 
Munkahusvägen.  

- Korsningen mot Espingehamnsvägen där exempelvis fröbilar kör till och från AAK.  
- Korsningen mot Södra Stärnövägen där NCC’s diabastäkt avslutas och området 

kommer att få en annan användning. En bra lösning behövs för den korsande GC-
vägen. Samtidigt kvarstår den tunga trafiken till Oljehamnen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2018-06-01 
Skiss över korsningar som kan behöva åtgärd 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 123 Redovisning av planerat fastighetsunderhåll tom vecka 21 2017/4051 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
I budget för planerat fastighetsunderhåll 2018 finns det 8 334 tkr i investeringsprojekt och 
9 951 tkr på driftkontot. 
 
Totalt finns 18 285 tkr till planerat fastighetsunderhåll. Redovisning av planerat 
fastighetsunderhåll avser läge vecka 21. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning läge vecka 21 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 124 Avrapportering projekt 2528 Asarums IP 2016/3894 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett planförslag på klubbhuset på 960m2 har tagits fram av Projektbyggaren. Utifrån detta 
planförslag ska det tas fram en kostnadskalkyl gällande klubbhuset med alla installationer 
och omkringliggande asfaltytor. Denna kalkyl beräknas vara färdig i mitten på juni. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-05-28. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 125 Skolgatan vändplats trafiksäkerhetshöjande åtgärder 2015/996 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna slutredovisningen och att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har beslutat att bygga en ny vändplats med av- och 
påstigningsmöjlighet på Skolgatan vid Bodetorpsskolan. Åtgärden har utförts för att bilister 
och oskyddade trafikanter inte ska ha en konfliktsituation vid av- och påstigning. 
 
Kostnaden för åtgärden uppgick till 1 164 000 kr. Entreprenören för åtgärden var PEAB. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 126 Förslag till Karlshamns kommun - belysning av brovalv på Wienerbron (Hinseleden) m fl 
2018/1783 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit ett medborgarförslag om att belysa broarna som 
finns över Mieån som är centrumnära. Tekniska nämnden har fått ärendet för beslut och 
slutligt ställningstagande.  
 
Karlshamns kommuns fritidsnämnd har sedan många år arbetat med Å-rummet för att 
bygga om och försköna Å-rummet. 
 
I samband med detta åtagande finns omnämnt att belysa broarna över Mieån. Att då göra 
ett separat åtagande för broarna är inte lämpligt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-05-24 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut om vidare handläggning 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 127 Förslag till Karlshamns kommun - Förbättra beläggningen på Östra Härnäsvägen 
2018/1471 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit medborgarförslag om förbättring av beläggningen 
på Östra Härnäsvägen. Tekniska nämnden har fått ärendet för beslut och slutligt 
ställningstagande. 
 
Den aktuella vägsträckan är en enskild väg som Karlshamns kommun har driften för. I 
Karlshamns kommun har ett arbete påbörjats med en översyn av regelverket för enskilda 
vägar. Att då belägga en väg som inte tidigare har varit belagd är inte optimalt. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-05-31 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut om vidare handläggning 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 128 Förslag till åtgärder och finansiering angående , asfaltering av parkering på norra sidan 
om Väggabadet och färdigställa GC-väg med belysning till kallbadhuset. 2018/692 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bygga en grusbelagd gång- och cykelväg med 
belysning till en totalkostnad av 400 000 kr 
 
att 200 000 kr överförs från projekt 1310 Trafikmiljö Asarums centrum till projekt 1301 
Kallbadhuset väg 
 
att genomförande görs i samband och i samarbete med Karlshamns Energi AB. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har genom ett nämndinitiativ fattat beslut angående 
parkeringssituationen i anslutning till kallbadhuset och asfaltering av parkering på norra 
sidan om Väggabadet samt färdigställa GC-väg med belysning till kallbadhuset. Detta i 
enlighet med gällande detaljplan. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beställarverksamhet har undersökt möjligheten att 
genomföra åtgärderna och kommit fram till att parkeringsytan på norra sidan om 
Väggabadet kan iordningställas och regleras för personbilar.  
 
Åtgärder som måste till för att kunna göra detta är att marken måste beredas och avvattnas 
för att kunna asfalteras. När det gäller GC-väg med tillhörande belysning kommer ett antal 
träd att tas ned och marken kommer att beredas och en GC-väg byggas. Slitlagret på GC-
vägen kommer att bli grusfraktion. Parkeringen vid Kallbadhuset och vägen dit kommer att 
regleras så att enbart fordon med tillstånd och räddningsfordon får parkera och trafikera 
denna sträcka. 
 
Kostnaden för detta arbete är uppskattat till 800 000 kr. I budgeten finns 200 000 kr. 
Finansieringen för att klara detta uppdrag är att ta pengar från projekt som inte genomförs 
under 2018. Kostnaderna har ökat då behovet för att iordningställa ytan till parkering för 
Väggabadet och Padelbanan på norra sidan och de idrottsföreningar som har verksamhet i 
närheten till området. Den kostnaden uppskattas till 200 000 kr. Om ytan iordningsställs 
på ett enklare sätt finns en risk att det blir ökade driftkostnader med hänsyn att ytan inte 
hårdgörs. 
 
200 000 kr belysning 
200 000 kr parkering Väggabadet 
200 000 kr GC-väg Väggavägen-Kallbadhuset 
200 000 kr asfaltering av hela ytan 
 
Tidsplanen för att genomföra detta är under hösten i samband med att Karlshamns Energi 
AB ska gräva ner och förstärka el-nätet i området.  
 
Beslutsunderlag 
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Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-05-24 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar om följande att-satser: 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bygga en grusbelagd gång- och cykelväg med 
belysning till en totalkostnad av 400 000 kr 
att 200 000 kr överförs från projekt 1310 Trafikmiljö Asarums centrum till projekt 1301 
Kallbadhuset väg 
att genomförande görs i samband och i samarbete med Karlshamns Energi AB. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-06-13 
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§ 129 Redovisning av förslag till åtgärder- Belysning av landsvägsbron över Mörrumsån 
2018/30 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte belysa Kungsbron i Mörrum på grund av att kommunen inte äger och förvaltar 
bron eller vägen och att projekt är väldigt komplext. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnader 
och åtgärder för att belysa bron vid Kungsforsen i Mörrum. 
 
Bron ägs av och förvaltas av Trafikverket. Trafikverket har blivit tillfrågade om de har 
något att erinra gällande att belysa Kungsforsens bro. Trafikverket har inget att erinra. 
Sveaskog har också blivit till frågade och Sveaskog har inte eller något att erinra.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen beställarverksamhet har på plats undersökt vilka 
möjligheter det finns att belysa bron och konstaterar att det är ett komplext projekt med 
långa sträckor med många svårigheter exempelvis tryckning genom vägkropp och 
svårgrävd slänt för att få till el-anslutning.  
 
En prisuppgift har tagits fram tillsammans med en entreprenör som uppskattar kostnaden 
till ca 250 000 kr. Kostnaden kan bli högre om nätägaren av el bedömer detta som ett 
extrakomplext projekt vilket gör att anslutningsavgiften blir avsevärt högre. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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Tekniska nämnden 
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§ 130 Projekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning 2017/4049 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 6 mars 2018 § 57 att bevilja igångsättning av 
investeringsprojekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning. 
 
Förvaltningen inväntar nu konsultens material till förfrågningsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-06-13 

sid 22 av 40 

 

§ 131 Ronnebygatan ombyggnad mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 2017/2123 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Upphandling av entreprenad Ronnebygatan pågår och förvaltningen inväntar anbud i 
verksamhetssystemet e-avrop. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-06-13 
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§ 132 Redovisning av reviderad flerårsplan för GC-vägutbyggnad 2017/4048 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att godkänna Priolista GC-vägutbyggnad projekt 1308 – juni 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera 
flerårsplanen för 2018-2022 Gång- och cykelvägutbyggnad där hänsyn även ska tas till 
belysningsbehovet på befintliga gång- och cykelvägar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beställarverksamhet har gjort en genomgång av nuvarande 
flerårsplan och konstaterar att de gång- och cykelvägsprojekt som finns upptagna enbart är 
nyproduktion av gång- och cykelvägar. 
 
I medföljande beslutsunderlag har fokus flyttats från nyproduktion till att utveckla befintliga 
cykelstråk, om inte det finns närliggande större projekt som kan innefatta gång- och 
cykelvägsutbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson daterad 2018-05-24 
Priolista GC-vägutbyggnad projekt 1308 2018 juni 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Susanne Andersen 
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PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
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§ 133 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i centrum 
2018/931 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i september. 
 
Sammanfattning 
 
De 20 TiksPacstationerna beräknas levereras inom kort och kommer att placeras enligt 
redovisade kartor. 
 
En utredning kring att kombinera kärl med brännbart och hundlatriner har gjorts och 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) ser inte några konstigheter med ett sådant förslag. 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått vår information om hur vår och VMAB:s hantering 
sker och ska utifrån detta, ta ställning och avge ett yttrande från sin sida. 
 
Men med det beståndet av kärl som finns i kommunen bör man se över var det är bäst 
lämpat att ha kombinerade respektive separerade kärl. Detta med tanke på tillgänglighet 
och nerskräpning på grund av fåglar. 
Efter en sådan kartläggning kan man även börja se över vilka kärl som ska bytas ut till 
större och fräschare. 
 
Under sommaren har man schemasatt personal varje helg för att tömma kärl runt torget 
och delar av Drottninggatan, Ronnebygatan och Kungsgatan. Förutom att tömma kärlen ser 
de även till att området kring dem är rena. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-06-04 
Kartor 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att de två sista att-satserna stryks. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Beslutsuppföljningslistan 
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PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
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§ 134 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i september. 
 
Sammanfattning 
 
De 20 TiksPacstationerna beräknas levereras inom kort och kommer vara utplacerade 
enligt redovisade kartor. 
 
En utredning kring att kombinera kärl med brännbart och hundlatriner har gjorts och 
Västblekinge Miljö AB (VMAB) ser inte några konstigheter med ett sådant förslag.  
 
Miljöförbundet Blekinge Väst har fått vår information om hur vår och VMAB:s hantering 
sker och ska utifrån detta avge yttrande från sin sida. 
 
Men med det beståndet av kärl som finns i kommunen bör man se över var det är bäst 
lämpat att ha kombinerade respektive separerade kärl. Detta med tanke på tillgänglighet 
och nerskräpning på grund av fåglar. 
 
Efter en sådan kartläggning kan man även börja se över vilka kärl som ska bytas ut till 
större och fräschare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-06-04 
Kartor 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 135 Projekt 1316 Belysning Gata avstämning 2017/4050 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Möten med armaturleverantörer är inbokade och förnyade konkurrensutsättningar är 
planerade att skrivas för att möjliggöra för kommunens tre avtalsparters att kunna offerera 
ett så bra pris på armaturerna som möjligt. 
 
Denna upphandling gäller för de ca 600 armaturerna som behövs för bytet till LED i 
Högadal, Prästslätten och infarten från Östra Skogsborg. 
 
Utöver dessa projekt är även mindre arbeten igång runt om i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 



 Karlshamns 
kommun 
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sid 27 av 40 

 

§ 136 Projekt 1314 Gatuunderhåll - avstämning 2017/4054 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Inför våren/sommaren 2018 är flera asfalteringsprojekt planerade och en del projekt är 
redan utförda, budgeterade medel är förbrukade i dessa projekt.  
 
Planerat  

 

Jannebergsvägen – Mejerivägen – Storgatan 3800 m2             610 000 kr 

Strömmavägen – Jannebergsvägen (rondellen) – Cirkel K 460 m2                59 000 kr 

Strömmavägen, 2 etapper 2400 m2             175 000 kr 

Väg 29 8600 m2          1 150 000 kr 

Hamngatan, 2 etapper 2750 m2             405 000 kr 

18010 m2 2 399 000 kr
 
Utfört  

 

Saltsjöbadsvägen, sammförläggning med KEAB 3973 m2             473 005 kr 

Kyrkstigen, samförläggning med KEAB 587 m2             129 712 kr 

Furuvägen, samförläggning med VA-enheten 552 m2             166 900 kr 

5112 m2 769 617 kr
 
Totalt hamnar kostnaderna för de planerade och de utförda arbetena på 3 168 617 kr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 137 Flytt av investeringsmedel från projekt 1310 Utredning av trafikmiljö Asarum till 
projekt 1146 Brandsäkerhet 2018/865 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att flytta 500 tkr från projekt 1310 utredning av trafikmiljö Asarum till projekt 1146 
Brandsäkerhet. 
 
Sammanfattning 
 
Räddningstjänsten har påvisat brister i brandskyddet på Möllegårdens skola i Svängsta. 
Dessa brister har påvisats under 2018 och är därför inte med i budgeten för 2018. 
 
Bristerna består till viss del av ändrad användning av fastigheten och ett högre antal elever 
som ställer högre krav på brandskyddet. Det är av stor vikt att genomföra åtgärder för att 
åtgärda bristerna omgående. Åtgärderna innefattar bland annat: 
 

 Bättre utrymningsmöjligheter där fönster byts mot dörrar. 
 Nya branddetektorer i vissa utrymmen som tidigare saknat detta. 
 Byte av fönster som är i närhet av utrymningsvägar till brandklassade fönster. 
 Uppmärkning av utrymningsvägar med belysning mm. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Koordinator Mikael Isaksson 
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§ 138 Flytt av investeringsmedel från projekt 1310 Utredning av trafikmiljö Asarum till 
projekt 1314 Gatuunderhåll 2017/4054 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att flytta 2 900 tkr från projekt 1310 utredning av trafikmiljö Asarum till projekt 1314 
Gatuunderhåll. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuunderhållet i Karlshamns kommun behöver ha mer pengar för 2018. De sträckor som 
är tänkta att underhållas, utöver de som sedan tidigare är planerade att genomföras i 
projekt 1314 är nedanstående. Det är inte hela sträckan av nämnda väg utan del av som 
skall åtgärdas: 
 

 Södra Sternövägen 
 Prinsgatan 
 Drottninggatan 
 Regeringsgatan 
 Bodetorpsvägen 
 Ronnebyvägen 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-06-05 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Susanne Andersen 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 139 Parkeringslösning för transporter av kistor 2017/3740 
 
Britt Kilsäter (M) deltog inte i handläggningen på grund av jäv. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att flytta parkeringen till den norra sidan av Christopher Schrödersgatan 
 
att pröva denna lösning och utvärdera åtgärden efter ett år. 
 
Sammanfattning 
 
Den 20 september 2017 inkom en skrivelse till tekniska nämnden om problematiken med 
att ta in bilar på Carl Gustafs kyrkogård i samband med begravningsgudstjänster. 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde 24 januari 2018 beslutades att se över vilka 
möjligheter det finns för transporter av kistor. Lösningen som är idag med att bära in 
kistorna via Kyrkogatan beskrivs som oetisk. 
 
Vid ett möte den 1 mars 2018 träffade utredningsingenjör Daniel Camenell och ordförande 
Mats Dahlbom Svenska Kyrkan som beskrev deras problematik på plats vid Carl Gustafs 
kyrka. Efter mötet återkom Svenska kyrkan med antalet begravningsgudstjänster som sker 
årligen, vilket är ca 20 stycken per år. Ett antal som beräknas öka. 
 
Då gatorna och de två portarna till Carl Gustafs kyrkogård är smala är det svårt att kunna 
svänga runt för att komma in i porten. 
 
För att komma in via Kungsgatan krävs det att man svänger upp på trottoaren på den 
västra sidan och samtidigt är det svårt att komma in genom den smala porten.  
Vid den södra porten på Christopher Schrödersgatan kommer man inte in så länge det står 
parkerade bilar längs vägens södra sida.  
 
En lösning på detta, så länge ingen förändring av kyrkomuren sker, är att flytta på 
parkeringarna längs Christopher Schrödersgatan till den norra sidan av gatan. När fordon 
står längs med kyrkomuren medför det mer plats att ta sig in genom porten till Carl Gustafs 
kyrkogård. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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Tekniska nämnden 
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sid 31 av 40 

 

§ 140 Handlingsplan och prioritering för belysning vid övergångställen 2018/1004 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i oktober. 
 
Sammanfattning 
 
Allteftersom belysning byts ut till LED kommer även övergångställen i områdena ses över. 
Många av dem kommer få en tillfredställande belysning enbart av att byta till ny teknik, 
medan man vid andra kan förändra antingen belysningens placering eller det fysiska 
övergångstället. 
 
För att kartlägga de mer prioriterade platserna gällande säkerhetsaspekter kommer uttag 
tas från STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) och utifrån de uppgifterna 
anlitar vi Karlshamn Energi AB till att göra en utredning och behovsanalys. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-05-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
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§ 141 Avslut av ärende Hörslinga i Medborgarhuset i Svängsta 2018/564 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse inkom till Karlshamns kommun i februari 2018 om ett behov att se över 
hörslingan i Medborgarhuset i Svängsta. Beslut togs av nämnden att förvaltningschefen 
skulle se över frågan och återrapportera till nämnden. 
 
Hörslingan är nu reparerad och fungerar bra enligt de personer som haft problem sedan 
tidigare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-05-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Hörselskadades förening Karlshamn 
PRO Svängsta 
Svängsta Samhällsförening 
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§ 142 Avrapportering Projekt 1142 Möllebackens förskola kök 2017/4075 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Projektet påbörjades i mitten på april, det går enligt tidplanen. Besiktning beräknas v. 37. 
Projektet håller budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-05-25  
Tidplan 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson  
Fastighetschef Magnus Persson  
Fastighetsingenjör Christel Olsson  
Verksamhetschef Kost Christina Svensson  
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 143 (TN) Rutin för samverkan gällande enprocentregeln för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning i Karlshamns kommun 2018/986 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta nedan yttrande som nämndens eget. 
 
Yttrande 
 
Kulturnämnden har översänt rubricerad remiss för yttrande. Rutinbeskrivningen följer väl 
det arbetssätt som användes i de entreprenader som hanteras av tekniska nämnden där 
enprocentregeln är tillämplig. 
 
Vi har inte tidigare tillämpat enprocentregeln vid ombyggnad utan endast vid nybyggnad. 
Oklarheter råder också om enprocentregeln skall beräknas på entreprenadsumman eller 
på hela byggkostnaden. Därför bör förtydligande göras om när enprocentregeln ska 
tillämpas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Ulf Bjäreborn Olsson daterad 2018-05-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturnämnden 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
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§ 144 Användning av hästar i kommunens verksamhet 2018/1581 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 19 februari 2018 § 12 att bifalla motionen om att använda 
hästar i kommunens verksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inlett ett arbete med att analysera vilka verksamheter 
som möjliggör användning av hästar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Protokollsutdrag KF § 12/2018 Svar på motion om att använda hästar i kommunens 
verksamhet från Anders Englesson (MP) m.fl. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
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§ 145 Handlingar för kännedom juni 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-05-03 – 2018-05-22. 
 
Ärendenr. § Datum Ärende 
2018/897 
 
 
2018/1836 
 
 
 
2018/1827 

22/18 
 
 
23/18 
 
 
 
24/18 

2018-05-16 
 
 
2018-05-24 
 
 
 
2018-05-09 

Missiv KS § 112/2018 Trafikutredning 
Oljehamnsvägen 
 
Meddelande från Länsstyrelsen om 
betydande miljöpåverkan, Mörrums arv 
551-2374-2018 
 
Förslag till Karlshamns kommun - 
Belysning på fontänen på Stortorget - 
beslut om handläggning 
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§ 146 Beslutsuppföljning juni 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Följande ärenden flyttas fram: 
 
2015/4594 Utökat verksamhetsområde VA Brorstorp flyttas till sammanträdet i 
september. 
 
2015/3810 VA-utbyggnad Granefors flyttas till sammanträdet i september 
 
2018/652 Prioritering av belysningsprojekt slås samman med ärende 2017/4050 Projekt 
1316 Belysning Gata 
 
2018/1211 Fungerande hörslinga på Stadsteatern flyttas till sammanträdet i september 
 
2017/4052 Projekt 1144 Svängsta förskola kök – avrapportering flyttas till sammanträdet i 
september 
 
2017/4053 Projekt 1181 Österslättskolans kök – avrapportering flyttas till sammanträdet i 
september 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning 
 
Beslutet skickas till 
 
Ordförande Mats Dahlbom 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
VA-chef Marika Mårtensson 
VA-strateg Linda Holm 
Projektledare Per Andersson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Projektingenjör Christer Martinsson 
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§ 147 Redovisning av delegationsbeslut juni 2018 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 21 
februari 2018 § 35. Dessa beslut ska anmälas till tekniska nämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 3 maj 2018 – 1 juni 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 148 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar från möte om enskilda vägar. 
 
Vice ordförande Katrin Johansson (S) informerar från möte med Brottsförebyggande rådet, 
blekingesamverkan mot droger och att antalet ororsanmälningar ökat. 
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§ 149 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att kommunstyrelsen fattat beslut 
om att föreslå kommunfullmäktige att VA-verksamheten ska bolagiseras. 


