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§ 150 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna att dagordningen förändras på följande sätt: 
 
Britt Kilsäter (M) framför ett nämndinitiativ om att allmänna parkeringsplatser i 
villakvarter utnyttjas till båtuppställning.  
 
Ärendet läggs till med § 192 
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§ 151 Information från revisorerna / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna Kennet Aronsson och Lars-Erik Johansson har bett att få närvara på tekniska 
nämndens sammanträde för att informera om sitt uppdrag. 
 
Kommunens revisorer kontrollerar att kommunen sköter sitt uppdrag och tar ansvar för 
politiska mål och ekonomin. Revisorerna är en del av den demokratiska kontrollen 
 
De är kommunfullmäktiges och medborgarnas instrument för granskning och kontroll av 
den verksamhet som bedrivs inom kommunen genom kommunstyrelsen, nämnder och 
företag. 
 
Revisorerna ser det som positivt att tekniska nämnden har tagit fram en plan för framtida 
vattenförsörjning. 
 
Fastighetsunderhåll, målet var att 30 % skulle vara klart. P.g.a. olika omständigheter 
kommer inte detta att vara klart 2018. 
 
Revisorerna anser att trafiksäkerheten är en viktig fråga som bör prioriteras av nämnden. 
 
Omorganisation inom förvaltningen gjordes september 2017. Detta fick inte önskat resultat 
och därför kommer en justering av organisationen att göras. Den är tänkt att träda i kraft 
från årsskiftet 2018/2019. 
 
Förvaltningen har tappat kompetens, framförallt inom området trafik och gata. 
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§ 152 Rapport om åtgärd för budget i balans 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden exkl. VA uppvisade en prognostiserad budgetavvikelse på – 3 000 tkr i 
resultatrapporten jan-april 2018. Förvaltningschefen redovisade förslag till åtgärder för 
budget i balans på nämndens sammanträde 2018-06-13. 
 
Anpassningarna löper på enligt plan, dock med vissa undantag. Utbildningsinsatser 
behöver genomföras under hösten då beställarverksamheten har vakanser inom trafik. Ett 
flertal personer kommer att utbildas för att hantera myndighetsutövningen och för att 
minska sårbarheten. 
 
När det gäller anpassningen på -500 för serviceverksamheten avseende externa arbeten, så 
har verksamheten inte uppnått detta per 2018-08-31. Verksamheten har anpassat och 
reducerat bemanningen, detta har dock inte gett den effekt som verksamheten hade räknat 
med. 
 
Intäkten för verksamheten är baserad på arbetad timme vilket har inneburit att 
effektiviseringen har fått motsatt effekt med minskad bemanning. Verksamheten vill 
utreda anpassningen och återrapporterar på tekniska nämndens sammanträde i oktober. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Camilla Bengtsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 158 Information om projekt 1151 Förskolepaviljonger / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Magnus Persson informerar om ärendet. 
 
Inför 2018 såg utbildningsförvaltningen ett behov av förskolepaviljonger under 2018, 
därför skapades projektet 1151 Förskolepaviljonger. Nu ses möjligheterna istället över att 
hyra in sig i befintliga lokaler varpå pengarna för förskolepaviljonger ej längre behövs. 
Däremot behövs pengarna i andra projekt som berör utbildningsförvaltningen.  
 
Projekt 1184 Miljöåtgärder hanterar miljöåtgärder såsom ventilationssystem mm. Under 
2018 har antalet åtgärder i detta projekt varit många, varpå mer medel behövs för att hålla 
en god miljö i Karlshamns kommuns fastigheter. 
 
På Korpadalsskolan har det blivit problem kring innemiljön vilket kräver stora åtgärder. I 
samband med detta önskar skolan även bygga om för att få till en bättre och effektivare 
lösning med administrationsdelen på skolan. Fastighetsunderhållet är uppbokat för 2018 
varpå mer medel krävs. 
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§ 159 Nytt vattenverk Långasjön - information 2014/484 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Målsättningen är att ha ett nytt vattenverk i drift år 2022. Samförstånd om markköpet med 
fastighetsägaren. 
 
Ny detaljplan förväntas antas i byggnadsnämnden under oktober 2018. Avsikt att få 
godkännande i kommunstyrelsens arbetsutskott i september för att gå ut med 
förfrågningsunderlag. 
 
I investeringsbudgeten för år 2019 är 10 MSEK inplanerade för genomförande av 
projektering av ett nytt vattenverk. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Projektledare Christer Martinsson 2018-09-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-09-26 

sid 11 av 47 

 

§ 160 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 inkom i juli med beslut att 
reservvattentäkten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och att därmed en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver göras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2018-09-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
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§ 161 Dricksvattenförsörjning till industrin 2018/2851 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Redogörelse av nuläget för VA’s största avtalskunder. 
De största avtalskunderna är AAK, Castellet Bruk och Uniper (Kölöverket). VA är på väg att 
genomföra stora investeringar i dricksvattenproduktionen i form av nytt Vattenverk och 
reservvattenförsörjning från Mörrumsån. 
 
Investeringsbehov finns även för reningen av spillvatten i Sternö Reningsverk. 
Investeringarna kommer att innebära ett behov av höjd taxa för VA’s brukningsavgifter. 
 
Avsikten är att arbeta igenom taxorna så att avtalskunderna efter genomförda 
investeringar får betala en korrekt del av brukningsavgifterna i förhållande till det övriga 
VA-kollektivet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från Projektledare Christer Martinsson 2018-09-06 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kommundirektör Daniel Wäppling 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-09-26 

sid 13 av 47 

 

§ 162 Avtal för gemensam resurs gällande uppströmsarbete med Ronneby Miljöteknik 
2018/2849 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna avtalet med Ronneby Miljö och Teknik AB gällande gemensam resurs för 
uppströmsarbete 
 
att ge VA-chefen i uppdrag att underteckna avtalet med Ronneby Miljö och Teknik AB 
gällande gemensam resurs för uppströmsarbete. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns ett omfattande arbete att göra för VA-huvudmannen gällande uppströmsarbetet 
med de verksamheter och industrier som finns i kommunen. Uppströmsarbete innebär att 
stoppa miljögifter, fett och annan dålig belastning redan vid källan så att det aldrig hamnar i vårt 
avloppsvatten. Därmed kan vi säkra processerna vid reningsverken och våra produkter i form av 
ett renat avloppsvatten och ett slam som kan ingå i ett kretslopp och därmed avsättas på 
jordbruksmark. 
 
En dialog mellan VA-verksamheterna i Karlshamns kommun och Ronneby Miljö och Teknik 
har förts med en ambition att samarbeta kring detta arbete. Ett kontrakt är framtaget där 
Karlshamns kommun får möjlighet att köpa in resurs från Ronneby Miljö och teknik som 
stöd i arbetet.  
 
Enligt kommunjuristen ska tekniska nämnden godkänna att Karlshamns kommun ingår ett 
sådant samarbete. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
Förslag på kontrakt med Ronneby Miljö och Teknik AB 
 
Beslutet skickas till 
 
Marika Mårtensson, VA-chef 
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§ 163 Utökat verksamhetsområde VA Brorstorp 2015/4594 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen om VA-utbyggnad Brorstorp 
 
att ärendet är slutrapporterat och tas bort från beslutsuppföljningslistan. 
 
Sammanfattning 
 
VA-utbyggnad Brorstorp har slutförts och projektet har förbättrat miljövärden avsevärt i 
recipienten Köljabäcken. Projektet har hållit budget och även inneburit kompetenshöjning 
hos personalen inom VA-verksamheten. Planering och förarbetet drog ut på tiden i början 
av 2017 men förändringar i organisationen förbättrade detta efter hand. 
 
Bakgrund 
 
Brorstorp är med som ett område i kommunens utbyggnadsplan för VA och har i denna 
plan varit högt prioriterad utifrån svårigheter att anlägga lämpliga enskilda avlopp på 
grund av små tomter i området samt dåliga förhållande i recipienten (Köljabäcken). 
 
Arbetet med VA-utbyggnaden påbörjades under 2016 och bestod inledningsvis av: 

 Lantmäteriförrättningar 
 Framtagande av arbetsbeskrivning för utförandet (WSP) 
 Samråd enligt Miljöbalken med Länsstyrelsen (kultur-, naturskydd, förorenade 

områden) 
 Ansökan om tillstånd att förlägga ledningar i Trafikverkets väg – Graneforsvägen. 
 Provtagning och analys gällande förorenad mark 
 Kommunikation med skolskjuts, renhållning, post och boende i området 
 Upplag för hantering av schaktmassor 

 
Tekniskt har VA-utbyggnad Brorstorp inneburit anläggande av ett i huvudsak 
självfallsystem och successiva inkopplingar till 12 fastigheter. Samtidigt har gammalt 
vattensystem sanerats bort. Större delen av systemet är alltså självfallsledningar vilket är 
svårare och mer krävande att anlägga än ett trycksatt system. 5 st av fastigheterna ansluts 
som LTA-lågtrycksavloppssystem.  
 
Genomförande 
 
Uppstart av arbetet på plats påbörjades i mitten av december 2017 och upptogs i mitten av 
januari 2018 igen (under julhelgerna öppnades vägen). Schaktarbetet avslutades i början 
av april då asfaltering genomfördes och vägen öppnades igen för trafik den 23 april. 
 
Genomförandet har varit utmanande i och med den omfattande trafikavstängning som 
krävts. Trafikverket beslutar om detta eftersom det är deras väg. VA har anlitat Svevia för 
utformning av trafikanordningsplanen. Materialtransporterna har på grund av 
trafikavstängningen varit betydande. Annan trafik och transport har också påverkats av 
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avstängningen via omledning till andra vägar. Problem med felkörningar avtog efter ett par 
veckor. 
 
Arbetet genomfördes med interna resurser eftersom det fanns en vilja hos personalen att 
utföra ett projekt av detta slag. Detta bör stimuleras eftersom det innebär en möjlighet till 
intern kompetenshöjning. Arbetet har varit igång hela tiden förutom vid ett par möten och 
en vattenläcka.  
 
Intern arbetsledning och planeringsfunktion inom VA-verksamheten ändrades hösten 
2017 vilket förbättrade möjligheterna att utföra denna utbyggnad väl. Planering och 
förarbete inför ett sådant här projekt är många gånger minst lika omfattande som själva 
genomförandet. 
 
Miljö 
 
Att skapa möjlighet för allmän avloppsvattenförsörjning i ett område som Brorstorp med 
undermåliga enskilda avlopp är en direkt mycket positiv miljöåtgärd som skett i 
Karlshamns kommun under 2018. Miljöförbundet har under många år tryckt på denna VA-
utbyggnad eftersom recipienten (Köljabäcken) har påverkats kraftigt av avloppen i 
området.  
 
Ekonomi 
 
Den totala budgeten för VA-utbyggnad Brorstorp var 2 792 000 kr. Den totala kostnaden 
blev 2 715 904 kr. Kostnaderna är specificerade i tabellen nedan. 
 
Post Kostnad (kr) 
Projektering/provtagning 125 247 
Lantmäteriförrättningar 219 113 
Material 543 119 
Trafikavstängning 95 971 
Maskinkostnader 881 376 
Arbetskostnad 512 444 
Asfaltering 279 500 
Övriga kostnader 59 135 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
 
Beslutet skickas till 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
Ekonom Susanne Andersen 
 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 164 Överföringsledning till Sternö -information 2013/2014 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen gällande överföringsledning till Sternö. 
 
Sammanfattning 
 
Under juni månad testkördes pumpstationerna i Mörrum och Klavavägen för att 
kontrollera att de funkar som det är tänkt – det framgick efter dessa tester att 
entreprenören har arbeten kvar att utföra. Hela ledningssträckan förbesiktigades i juli 
avseende hur återställningen blivit, samt kontrollerades/testades åtkomliga delar som 
ventiler, brunnar mm. 
 
Slutbesiktning planerades att hållas den 20:e augusti men flyttades i samförstånd fram ca 
4-5 veckor då entreprenören behöver inkomma med mer dokumentation kring 
entreprenadens utförande. 
 
Före semestern skickades förfrågan till markägare och arrendatorer om att inkomma med 
yttrande om entreprenörens återställningsarbeten. Få yttrande har inkommit men de som 
hört av sig har i stort varit nöjda. Avstämning har gjorts med Hamnen samt 
markförvaltning vilka inte haft något direkt att erinra i detta läge. 
 
Arbete pågår nu med att ansluta pumpstationerna till fibernätet. Detta arbete ligger dock 
utanför överföringsledningens entreprenörs åtaganden utan hanteras av Karlshamn Energi 
AB på beställning från VA-enheten. 
 
Ett tilläggsavtal har tecknats mellan Älmby Entreprenad och Karlshamns kommun för att 
reglera de återstående arbetena som ej kunnat slutföras pga. nekad markåterkomst. Detta 
är en förutsättning för att slutbesiktning ska kunna utföras på de delar som faktiskt utförts. 
 
Inget har meddelats från Mark- och miljödomstolen (MMD) i ärendet. VA-jurist Rita Lord är 
ombud för vår räkning i målet och hon kommer under september ta kontakt med MMD för 
att stämma av hur handläggningen ligger till. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 165 Information angående reglering av sjön Mien 2015/4135 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Vårens höga temperatur och brist på nederbörd gjorde att VA-enheten fattade ett beslut att 
sänka flödet ut från Mien i ett tidigt skede. Detta beslut visade sig vara rätt då juni och juli 
hade mycket höga temperaturer och avdunstningen från Mien var hög. 
 
Senaste sänkning av flödet gjordes 12 juni (v.24) från 600 till 400l/s. Under veckorna 19 
till 32 sjönk Mien ca 4cm/vecka, under dessa varma veckor kom inte mycket nederbörd i 
Miens avrinningsområde. 
 
I augusti har det kommit mera nederbörd och medeltemperaturen har gått ner, detta har 
gjort att sänkningen av sjön Mien har minskat till ca 2cm/vecka.  
 
Nivå 3 september 2018 är +94,62 och det är 14 cm kvar till den juridiska tröskeln. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Per Andersson 
 
Beslutet skickas till 
 
Utredningsingenjör Per Andersson 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 166 Avrapportering, VA-utbyggnad Granefors 2015/3810 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
Sammanfattning 
 
I slutet av juni 2018 tecknade Karlshamns kommun ett avtal med Älmby entreprenad AB 
gällande entreprenaden för VA-utbyggnad i Granefors. Startmöte för entreprenaden hölls 7 
augusti. Älmby entreprenad meddelade att man har för avsikt att påbörja arbeten på plats i 
Granefors i början av september. 
 
Datum för färdigställande för entreprenaden har satts till 31 maj. Vid startmötet 
medverkade även representant från Karlshamn Energi AB avseende fiber och från 
kommunen avseende belysning. Detta för att planera för en eventuell samförläggning av 
fiber och belysning på sträckan när man ändå gräver för vatten och avlopp. 
 
Ett informationsbrev gick, innan semestern, ut till berörda fastighetsägare i Granefors med 
information om att avtal tecknats med entreprenör för utbyggnaden och att arbetena 
beräknas börja efter semestern och vara färdigställda under våren 2019. 
 
Första byggmötet för projektet är inbokat 29 augusti, vid detta tillfälle kommer även en syn 
utföras innan arbetena kan påbörjas. I samband med första byggmötet kommer 
entreprenören också redovisa tidplan för arbetet, betalplan, arbetsmiljöplan och andra 
kvalitetsdokument som krävs enligt tecknat avtal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Frida Stålebjer 
 
Beslutet skickas till 
 
Marika Mårtensson – Ombud VA-utbyggnad Granefors 
Frida Stålebjer – Projektledare VA-utbyggnad Granefors 
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§ 167 Yttrande från Tekniska nämnden- Svar på revisionens frågor 2018/572 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ta yttrandets som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommuns revision har genomfört en förstudie av kommunens skogsbruk. 
Denna förstudie hade revisionen en del frågeställningar kring till nämnden. Dessa 
frågeställningar yttrande sig nämnden om på sitt sammanträde 2018-04-18. Efter 
nämndens yttrande i april har det inkommit ytterligare frågor från revisionen angående 
upphandlingen av skogsförvaltningen.  
 
Revisionen önskar ytterligare svar på hur skogsförvaltningen utvärderades och vilka 
åtgärder nämnden vidtar för att säkerställa följsamheten till lagstiftningen vid framtida 
upphandling av skogsförvaltning.  
 
Att svara på hur nuvarande skogsförvaltning utvärderades går inte att svara på då ingen av 
de tjänstemän som arbetade på kommunen när denna upphandling genomfördes arbetar 
kvar idag. Att spekulera i hur de tjänstemännen tänkte i utvärderingen av anbuden eller 
varför de utvärderade som de gjorde är inget som någon som arbetar på kommunen idag 
kan svara för.  
 
Utvärderingen av framtida upphandling av kommunens skogsförvaltning kommer att 
genomföras enligt LOU och antagandet av anbud kommer att ske i enlighet med angiven 
utvärderingsgrund. Utvärdering av anbuden kommer att genomföras av berörda 
tjänstemän och kommunens upphandlingsenhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Missiv- Förstudie om kommunens skogsbruk  
Begäran om yttrande över granskningsrapport- Förstudie om kommunens skogsbruk  
Rapport förstudie kommunens skogsbruk  
Angående svaret från tekniska nämnden avseende revisionens förstudie av kommunens 
skogsbruk  
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson  
Markförvaltare Linnéa Persson  
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§ 168 Förslag till Karlshamns kommun - Björkar vid vägrenen Lupinvägen 1-3 utgör skaderisk 
och bör åtgärdas 2018/2756 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Förslagsställaren föreslår att de björkar som står längs med Lupinvägen i Asarum ska sågas 
ner. Motiveringen till förslaget är att björkarna kan utgöra en risk för att falla vid kraftiga 
vindar. 
 
Vid en kontroll av träden 2018-09-04 utförd av markförvaltare Linnéa Persson gjordes 
bedömningen att träden är friska och inte har stor risk för att falla vid normala 
förhållanden, därför finns det ingen anledning att såga ner träden. Vid kraftig blåst och 
storm kan även friska träd trilla. 
 
Denna aspekt tar bedömningen inte hänsyn till då det skulle innebära att alla träd i 
tätortsnära miljöer behöver sågas ner för att förekomma eventuella störningar eller risker 
för allmänheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamn- Björkar vid vägrenen Lupinvägen 1-3 utgör skaderisk och bör 
åtgärdas  
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Markförvaltare Linnéa Persson 
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§ 169 Förslag till Karlshamns kommun - Sittplatser vid Kollevik och parkeringshus vid 
Hinsetunneln 2018/2615 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslagen. 
 
Sammanfattning 
 
En förslagsställare har lämnat förslag om att såga ner några stora träd vid Kollevik längs 
med muren ut mot klipporna för att skapa fler sittplatser. Förslagsställaren föreslår också 
att ett parkeringshus ska byggas på ytan till höger om Hinsetunneln där det nu är grusplan. 
 
Svar angående nedtagning av träd Kolleviks badplats:  
 
Det skogsområde som gränsar till Kolleviks badplats längs med muren ut mot klipporna är 
ett nyckelbiotopsområde. Det innebär att detta skogsområde har en särskilt skyddsvärd 
miljö och att det kan förekomma rödlistade arter i området. Det innebär att skogliga 
åtgärder som nedtagning av enstaka träd inte får göras i detta område. 
 
Skogliga åtgärder i området får enbart göras för att gynna områdets specifika miljö och 
dess arter, därför är det inte lämpligt att såga ner några träd vid Kolleviks badplats för att 
skapa fler sittytor då det skulle kunna påverka skogsområdets livsmiljöer negativt. 
 
Svar angående Parkeringhus på Stärnöplan 
 
Karlshamns kommun har påbörjat ett detaljplanarbete på omnämnda yta. Detaljplanen ska 
göra möjligt för handel, kontor och parkeringshus. 
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från markförvaltare Linnéa Persson och Gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 170 Information om arrenden och avtal 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Sedan hösten 2017 har samhällsbyggnadsförvaltningens systemförvaltare Jonas Nilsson 
med stöd av markförvaltare Martin Einarsson gått igenom 558 avtal och sorterat ut de 
avtal som fortfarande gäller och registrerat dem i systemet Incit Expand. 
 
Detta har resulterat i att markförvaltningen i dagsläget hanterar 444 stycken avtal som är 
uppdelade i olika upplåtelseformer. 
 
Incit Expand skall bland annat hjälpa oss med att bevaka uppsägningstider, 
indexuppräkningar, bevakningar och åskådliggöra avtalen. 
 
Sedan hösten 2018 har markförvaltningen införskaffat ett mobilt kartsystem (Arc Gis 
online) som skall åskådliggöra de arrenden som vi hanterar. 
 
Arbetet har påbörjats med att digitalisera de upplåtelser som finns. Arc Gis online är ett 
mobilt arbetsredskap där man snabbt och enkelt kan få en överblick och som man kan 
hantera via stationär dator, platta eller mobiltelefon. 
 
Arc Gis online kan vara till hjälp för andra verksamheter vid tex arbetsordrar, planering 
och vid försäljningar av mark mm. 
 
Markförvaltningen hanterar i dagsläget arrenden till ett värde av 3 782 000 kronor 
exklusive moms. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från markförvaltare Martin Einarsson 
 
Beslutet skickas till 
 
Markförvaltare Martin Einarsson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
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§ 171 Fungerande hörslinga på Stadsteatern 2018/1211 
 
På grund av jäv deltar inte Britt Kilsäter (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Önskemål har inkommit av en översyn av hörslingan i Stadsteatern. 
 
Hörslingan är av typen IR och fungerar genom att den som har behovet av hörslingan får en 
mottagare att hänga om halsen. Sedan gäller det att vara placerad på rätt ställe i lokalen så 
att IR mottagaren kan ta emot signalen. 
 
En funktionskontroll är beställd av anläggningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Verksamhetschef Martin Åsman 
Verksamhetschef kost Christina Svensson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 172 Projekt 1144 Svängsta förskola kök - avrapportering 2017/4052 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att återrapportering sker på tekniska nämndens möte i december. 
 
Sammanfattning 
 
En översyn av kommunens förskolor har skett och i denna kommer Svängsta förskola att 
finnas kvar i nuvarande utformning. 
 
Med anledning av detta kommer projekteringen av renoveringen att genomföras i höst. 
 
Budget för hela projektet är 3 210 tkr. Budgeten är fördelad på utredningspengar 2018 om 
292 tkr och resterande 2 918 tkr ligger i 2019 års budget för genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Verksamhetschef kost Christina Svensson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 173 Projekt 1181 Österslättskolans kök - avrapportering 2017/4053 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En översyn av kommunens skolor har skett och i denna har det konstaterats att en helhet 
måste tas över Österslättskolan, dess kök och matsal. 
 
Detta medför att projektet för Österslättskolans kök kommer att hanteras i skolprojekten 
framöver i vilket det kommer att påbörjas projektering under hösten/vintern 2018. 
 
Budget för hela projektet är 17 853 tkr. Budgeten är fördelad på utredningspengar 2018 
om 1 623 tkr och resterande 16 230 tkr ligger i 2019 års budget för genomförande. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Verksamhetschef Martin Åsman 
Verksamhetschef kost Christina Svensson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 174 Förslag till Karlshamns kommun - Skyltar i Rosengården och ombyggnad av 
Väggabadets omklädnings-/duschrum 2018/2713 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår ombyggnation av Väggabadets 
omklädning/duschrum ute. 
 
Förslagsställarens motivering är att det är skaderisk på grund av varma duschar, vidare 
finns det mögellukt och är ohygieniskt. 
 
En översyn pågår kring utebadet på Vägga och i denna ingår även en översyn av befintlig 
omklädningsbyggnad. Problemen med duscharna är felanmält. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Inkommit förslag till Karlshamn  
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
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§ 175 Projekt 1346 Hinsetunneln renovering/belysning-avrapportering 2017/4049 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens beställarverksamhet har under våren/sommaren 
tillsammans med konsulter arbetat fram ett förfrågningsunderlag om renovering och 
belysning av Hinsetunneln och belysning av bergssidorna och G/C-vägen väster om 
Hinsetunneln som under hösten ska antas av kommunstyrelsen enligt gällande regelverk 
för upphandlingar och där efter annonseras. 
 
Projektets genomförande är framflyttat till våren 2019 på grund av att 
entreprenadbranschen med avseende på tunnelrenovering är överhettad och att vi går mot 
en kallare årstid vilket påverkar tunnelarbetets genomförande samt att alla politiska beslut 
ska vara klara.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 176 Avrapportering Ronnebygatan ombyggnad mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 
2017/2123 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Upphandlingen är avslutad och entreprenör för arbetet är Blekinge Stensättning AB. 
Startmöte har genomförts och arbetet påbörjas v37. Tiden för färdigställande är satt till 
den 30/11 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-09-26 

sid 29 av 47 

 

§ 177 Förslag till Karlshamns kommun - Vattenbelysning i fontänen vid torget 2018/1954 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska installera 
vattenbelysning i fontänen vid torget. Förslagsställarens motivering till förslaget är att 
belysningen ska framhäva den fina konsten. 
 
Att installera belysning i vattenmiljö är en komplex installation vilket kräver stora 
kostnader. Det är inte eller känt hur konstnären vill att konstverket ska belysas. Därför är 
det inte lämpligt att belysa fontänen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
Beslut om fortsatt handläggning 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 178 Förslag till Karlshamns kommun - Sänkt maxhastighet på Drösebovägen och Kofsavägen 
2018/2152 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget 
 
att hänvisa förslagsställaren om att ansöka om hastighetsreglering hos Länsstyrelsen i 
Blekinge län. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska införa sänkt 
maxhastighet på Drösebovägen och Kofsavägen. Maxhastigheten ska vara 40 km/h året 
runt, alternativt under tiden 1 juni - 30 september. 
 
Drösebovägen och Kofsavägen är enskilda vägar vilket innebär att all trafikreglering  
gällande hastigheter sköts av Länsstyrelsen i Blekinge. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 179 Förslag till Karlshamns kommun - Belyst cykelbana på Elsebrånevägen efter 
avfartsvägen till Långasjönäsvägen 2018/2056 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget 
 
att hänvisa förslagsställaren till Trafikverket som är väghållare på den aktuella sträckan. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska anlägga en cykelbana 
alternativt en bredare vägren på Elesbrånevägen, efter avfartsvägen till Långasjönäsvägen 
och fram till bron i Nötabråne. Önskemål är också att den ska bli belyst. 
 
På aktuell vägsträcka är Trafikverket väghållare, vilket gör att kommunen inte kan bygga 
en cykelbana eller göra en bredare vägren. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 180 Förslag till Karlshamns kommun - Sätt upp en reflekterande skylt vid McDonalds för att 
markera olika körfiler 2018/2016 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget  
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska sätta upp, alternativt 
ålägga McDonald att sätta upp en ordentligt reflekterande skylt där bilar som står i kö på 
Drive-in (vända söderut) ”möter fordon” som kör norrut på Nyemöllevägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att när man i mörker kör norrut på 
Nyemöllevägen, bländas man av de bilar som står på McDonalds Drive-in eftersom dessa 
står högre upp. Förslagsställaren menar att det finns risk för att någon kör in i stolpen som 
skiljer dessa filer åt. 
 
Så som trafiksituation ser ut i aktuella området kommer den att upplevas som besvärlig 
utifrån de trafikflöden som finns. Det är upp till varje förare att framföra sitt fordon på ett 
tryggt och säkert sätt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Mc Donalds (inklusive inkommande förslag) 
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§ 181 Förslag till Karlshamns kommun - Bygga på en brospant på gamla järnvägsbron 
2018/1929 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska bygga upp och på en 
brospant på Gamla Järnvägsbron, som det såg ut på 1950-talet eller möjligen en enklare 
variant av denna. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det skulle bli vackert vid Mieån, gärna 
med belysning. 
 
Att försköna Mieån har sedan länge varit ett projekt som Karlshamns kommun arbetar 
med. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 182 Förslag till Karlshamns kommun - Gatubelysning på parkeringsplatsen i korsningen 
Kungsvägen/Bygatan i Mörrum 2018/2008 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska sätta upp gatubelysning 
på parkeringsplatsen i korsningen Kungsvägen/Bygatan i Mörrum. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att platsen upplevs som mörk och otrygg. Ett 
par lyktor skulle kunna öka säkerheten och motverka skadegörelse. 
 
Den aktuella platsen används i dag som återvinningstation och parkering, dock är inte 
parkeringen uppstrukturerad. För att sätta gatubelysning behövs först området 
uppstruktureras och regleras för att få en bra effekt på parkeringen.  
 
Det pågår ett övergripande parkeringsarbete i Karlshamns kommun. Att föregå detta 
arbete med att sätta belysning på nämnda plats är inte att rekommendera. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 183 Redovisning av trafikräkningar Matviksvägen och Vettekullavägen 2017/4211 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet avslutas. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har gjort två trafikmätningar på två olika platser. Resultaten 
redovisas nedan: 
 
För Matviksvägen våren 2018:  
 
 Årsmedeldygnstrafiken i båda riktningarna var för den aktuella perioden 356 
stycken, uppdelat på 96,2 % personbilar och 3,8 % tyngre fordon.  
 Medelhastigheten på den aktuella sträckan var 32,8 km/h. 0,2 % körde över 
skyltad hastighet. Skyltad hastighet är 50 km/h.  
  
 Maximal dygnstrafik var: - 394 fordon vardagen den 29 maj 2018 och - 394 
fordon helgdagen den 27 maj 2018.  
 Maximal timtrafik var: - 29 fordon förmiddagen den 28 maj 2018 klockan 10-11, - 
53 fordon eftermiddagen den 26 maj 2018 klockan 12-13.  
 
För Matviksvägen hösten 2018:  
 
 Årsmedeldygnstrafiken i båda riktningarna var för den aktuella perioden 345 
stycken, uppdelat på 94,9 % personbilar och 5,1 % tyngre fordon.  
 Medelhastigheten på den aktuella sträckan var 32,9 km/h. 0,3 % körde över 
skyltad hastighet. Skyltad hastighet är 50 km/h.  
  
 Maximal dygnstrafik var: - 470 fordon vardagen den 29 augusti 2018 och - 352 
fordon helgdagen den 25 augusti 2018.  
 Maximal timtrafik var: - 43 fordon förmiddagen den 29 augusti 2018 klockan 11-
12, - 52 fordon eftermiddagen den 28 augusti 2018 klockan 14-15.  
 
För Vettekullavägen våren 2018:  
 
 Årsmedeldygnstrafiken i båda riktningarna var för den aktuella perioden var 722 
stycken, uppdelat på 95,8 % personbilar och 4,2 % tyngre fordon.  
 Medelhastigheten på den aktuella sträckan var 44,3 km/h. 21,9 % körde över 
skyltad hastighet. Skyltad hastighet är 50 km/h.  
  
 Maximal dygnstrafik var: - 858 fordon vardagen den 27 maj 2018 och - 724 
fordon helgdagen den 26 maj 2018.  
Maximal timtrafik var: - 63 fordon förmiddagen den 27 maj 2018 klockan 11-12, - 91 fordon 
eftermiddagen den 23 maj 2018 klockan 16-17.  
 
För Vettekullavägen hösten 2018:  
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 Årsmedeldygnstrafiken i båda riktningarna var för den aktuella perioden var 732 
stycken, uppdelat på 94,5 % personbilar och 5,5 % tyngre fordon.  
 Medelhastigheten på den aktuella sträckan var 42,8km/h. 15,7 % körde över 
skyltad hastighet. Skyltad hastighet är 50 km/h.  
  
 Maximal dygnstrafik var: - 791 fordon vardagen den 28 augusti 2018 och - 651 
fordon helgdagen den 26 augusti 2018.  
Maximal timtrafik var: -73 fordon förmiddagen den 25 augusti 2018 klockan 11-12, - 84 fordon 
eftermiddagen den 23 augusti 2018 klockan 15-16.  
 
Trafikökning 
 
Sedan de mätningarna som är gjorda 2014 Matviksvägen och 2012 Vettekullavägen kan det 
konstateras att trafikmängden på Matviksvägen har ökat med cirka 17% på 
årsmedeldygnstrafiken. På Vettekullavägen är ökningen på årsmedeldygnstrafiken cirka 
22%. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Protokollsutdrag TN § 49/2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Bokösundsvägens gemsamhetsanläggning 
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§ 184 Svar - Granskning av tekniska nämndens ärendehantering 2018/2582 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta svaret som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en förstudie av tekniska nämndens ärendehantering vars 
sammanfattande slutsats består i att det endast är nämndsekreteraren/registratorn som 
har en helhetsuppfattning om vilka ärenden som är aktuella för nämnden och att 
ärendehanteringen därför kan förtydligas vad avser roller och ansvar. 
 
Tekniska nämndens nämndsekreterare tillika registrator är placerad på kommunkansliet, 
som har det samlade nämndsekretariatet för samtliga nämnder. 
 
Inledningsvis kan konstateras att det i en sådan kombinerad tjänst som nämndsekreterare 
tillika registrator är, så innebär det att personen fyller en avgörande funktion i nämndens 
ärendehantering och är den som bäst överblickar nämndens olika pågående ärenden. Det 
är helt naturligt och uppfattas också som en styrka. Sedan har nämndsekreteraren 
självfallet löpande kommunikation med förvaltningschefen och andra chefer inom 
förvaltningen för att avgöra ärendens och handlingars tillhörighet till ansvarig tjänsteman.  
 
Revisorerna har lämnat tre bedömningar utifrån rapporten.  
 
Den första gäller att den administrativa handboken vad avser den nya regleringen om 
personuppgifter (GDPR) borde ha justerats innan lagen trädde i kraft. Kansliet instämmer i 
att så borde ha varit fallet, men att frågan nedprioriterats. Dock förs en löpande diskussion 
om hur den nya lagen ska hanteras vilket innebär att frågan ändock är levande. 
Administrativa handboken ska revideras så snart som möjligt.  
 
Den andra gäller att tydliggöra roller och ansvar i ärendeprocessen. Kansliets uppfattning 
är att det idag finns ett välfungerande arbetssätt, i enlighet med det som beskrivs i 
förstudien. Nämndsekreterare/registrator har löpande kontakter med förvaltningschef och 
andra chefer inom förvaltningen om inkommande ärenden, ärenden som ska till nämnd 
samt vilka ärenden som är under beredning. Sedan är det ansvarig tjänstemans ansvar att 
meddela om ett ärende är klart för avgörande i nämnd, varpå det då lyfts till beredning. 
 
Den tredje gäller publiceringen av handlingar för kännedom. Inom kansliet, dit 
nämndsekreterarna flyttades vid halvårsskifte 2017, pågår arbete för att göra de olika 
nämndernas arbetssätt så lika som möjligt. I det ingår att bedöma vad som är en handling 
för kännedom och hur den ska redovisas. Redan idag har åtgärder vidtagits så att 
redovisningen är likvärdig för samtliga nämnder. Det är inte möjligt att ha beredning kring 
handlingar för kännedom, då dessa publiceras löpande och sällan är av en sådan karaktär 
att ett politiskt avgörande krävs. 
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Sammanfattningsvis görs bedömningen att roller och ansvar avseende ärendehanteringen 
och inkommande handlingar är förhållandevis tydliga. Revisonens bedömning att det finns 
en risk för att brådskande ärenden inte delges nämnden tillräckligt snabbt delas inte.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kanslichef Erik Bergmans tjänsteskrivelse, 2018-08-08 
Missiv - Förstudie om tekniska nämndens hantering av inkomna handling 
Granskningsrapport - Förstudie om tekniska nämndens hantering av inkomna handling 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Marika Mårtensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
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§ 185 Delegationsordning för tekniska nämnden 2018/513 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för tekniska nämnden 
 
att delegationsordning antagen 2018-05-23, § 109 upphör att gälla då ny 
delegationsordning vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Delegationsordningen behöver revideras på grund av att en ny förvaltningslag trädde i 
kraft 2018-07-01 och eftersom förvaltningen har genomfört personalförändringar. 
 
I samband med att delegationsordningen vinner laga kraft kommer också 
förvaltningschefens vidaredelegation att uppdateras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till ny delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson  
Verksamhetschefer och enhetschefer inom tekniska nämndens område  
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Kanslichef Erik Bergman 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Servicecenter Daniel Svensson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes  
Nämndsekreterare/jurist Cecilia Bernhardsson  
Nämndsekreterare Christina Svensson  
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 186 Användning av hästar i kommunens verksamhet 2018/1581 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Det företag som kommunen har skogsförvaltningsavtal med har fått i uppdrag att anlita en 
entreprenör som ska använda häst för att genomföra en gallring i ett av kommunens 
bostadsnära skogsområde. 
 
När arbetet är utfört kommer det att följas upp och en utvärdering av genomförandet och 
kostnaden för arbetet kommer att genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut KF §12/2018 Svar på motion om att använda hästar i kommunens verksamhet från Anders 
Englesson (MP) m.fl. 
 
Beslutet skickas till 
 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
Kommunstyrelsen för kännedom 
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§ 187 Beslutsuppföljning september 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 
VA-strateg Linda Holm 
Projektledare Per Andersson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
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§ 188 Handlingar för kännedom september 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-05-23 – 2018-09-05. 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
2018/98 25/18 2018-06-14 Protokoll FSG 2018-05-21 

samverkansgrupp 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

2018/1763 26/18 2018-06-18 Beslut KS § 153/2018 Ansökan om 
bidrag/avgiftsbefrielse för kajplats för 
fiskebåten Edit 
 

2016/1581 27/18 2018-06-18 Beslut KS § 160/2018 Omdisponering 
av investeringsmedel, Rörmokaren 2 
 

2018/1675 28/18 2018-06-19 Beslut KS § 174/2018 Begäran om 
igångsättningsbeslut samt flytt av 
investeringsmedel för Möllegårdens 
skolas kök 
 

2015/3810 29/18 2018-06-19 Beslut KS § 175/2018 Finansiering av 
VA-utbyggnad i Granefors 
 

2018/2091 30/18 2018-07-03 Beslut KF § 99/2018 Dataskyddspolicy 
för Karlshamns kommun 
 

2018/806 31/18 2018-07-03 Beslut KF § 101/2018 Motion om 
solceller 
 

2018/2033 32/18 2018-07-02 Beslut KF § 102/2018 Resultatrapport 
per april 2018 
 

2018/2582 33/18 2018-07-11 Förstudie om tekniska nämndens 
hantering av inkomna handlingar 
 

2018/98 34/18 2018-07-31 Protokoll FSG 2018-06-12 
samverkansgrupp 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
 

2018/1107 35/18 2018-06-29 Beslut KF 100/2018 Revidering av 
lokala ordningsföreskrifter för 
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torghandel 
 
 

2017/1448 36/18 2018-09-10 Protokoll KS § 185 Sammanställning av 
nämndernas ekonomiska 
månadsuppföljning per juli 
 

 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=23340&SG_ID=20923
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=23340&SG_ID=20923
http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewUB%20(JP)&UB_ID=23340&SG_ID=20923
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§ 189 Redovisning av delegationsbeslut september 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 23 maj 
2018 § 109. Dessa beslut ska anmälas till tekniska nämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2 juni 2018 – 5 september 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 190 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar följande: 
 

 Ett brevutskick och en pressinformation kommer ske angående ”otillåten 
användning av kommunal mark”. 

 
 Förberedelse för VA:s flytt till Karlshamn Energi AB har inletts. 

 
 Värdegrundsarbete pågår inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 
 Ny ekonom gentemot tekniska nämnden kommer i fortsättningen att vara Lisbeth 

Sunesson. 
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§ 191 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om 
 

 Möte med BRÅ – Brottsförebyggande Rådet 
 

 Möte med Blekinge Arkipelag på Tjärö för att utveckla skärgården som turistmål 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-09-26 

sid 47 av 47 

 

§ 192 Nämndinitiativ från Britt Kilsäter (M) 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att eftersom ett utskick och pressmeddelande redan är på väg att genomföras, lägga 
nämndinitiativet till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Ledamot Britt Kilsäter (M) framför att det är otillfredsställande att våra allmänna 
parkeringsplatser i villakvarter utnyttjas till båtuppställning hela året -båttrailer med båt 
vintertid och sommartid bara trailer. Tekniska nämnden är ansvarig för bl.a. 
parkeringsplatser och därmed ansvarig för att utreda båtparkeringarna. 


