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§ 193 Godkännande av dagordning 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 194 Rapport om åtgärd för budget i balans - återrapportering 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna rapporten. 
 
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. 
 
Anpassningar TN 2018 
   
Förvaltningsledning Nämndens anslag till 

förfogande -485 
  FC anslag till förfogande  -225 
Serviceverksamheten Kompetensutveckling -790 
  Externa arbeten utförs internt  -500 
 0,5 parkchef finansieras av FN -300 
Beställarverksamheten Tjänstledigheter och 

sjukskrivningar ersätts inte 
med vikarier -500 

Måltidsverksamheten Intäkter samordnad 
varudistribution -200 

Summa:   -3 000 
 
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. 
 
Vid tekniska nämndens sammanträde 2018-09-26 informerade förvaltningschefen om hur 
arbetet med åtgärder för budget i balans framskrider. När det gäller anpassningen på -500 
för serviceverksamheten avseende externa arbeten, så hade 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 fick i uppdrag att utreda anpassningen och återrapportera på 
tekniska nämndens sammanträde i oktober. 
 
Finansieringsmodellen inom gator och parkverksamheten finansieras per arbetad timme, 
varför en intäktsökning ej är möjlig. Däremot har verksamheten ytterligare en intäkt att 
vänta inom Fritidsuppdraget (Travbanan) motsvarande budgetanpassningen på -500. 
Därutöver kommer gatu- och parkverksamhetens ledning att projektleda ett antal projekt 
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åt fritidsenheten, som också kommer att ge en i dagsläget icke definierad intäkt till 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Ekonom Lisbet Sunesson 
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§ 196 Omfördelning av investeringsmedel inom tekniska nämnden 2018/3366 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att omfördela 1200 tkr till serviceverksamhetens IT-verksamhet för inköp av Office 365 
inom projekt 2109 – dataservice utrustning. Investeringsmedel omfördelas från projekt 
1001 – gatuservice maskiner/fordon 
 
att omfördela 150 tkr till serviceverksamhetens städverksamhet för inköp av städmaskiner 
inom projekt 1003 – städmaskiner. Investeringsmedel omfördelas från projekt 1004 – 
parksservice fordon/gräsklippare 
 
att omfördela 125 tkr till serviceverksamhetens logistikverksamhet för inköp av 
transportfordon inom projekt 1012 – tvättservice maskiner/inventarier. 
Investeringsmedel omfördelas från projekt 1004 – parkservice fordon/gräsklippare. 
 
Sammanfattning 
 
Serviceverksamheten har ett antal investeringar 2018 där ett upphandlingsförfarande 
krävs. Vi ser därför att ett antal investeringar inte kommer genomföras under 2018. 
 
Serviceverksamheten har under 2018 tagit över nya tjänster från 
kommunledningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen där det finns ett behov av 
investeringar. 
 
Serviceverksamheten har ett antal tjänsteområden där investeringar reducerats över tid 
och behov av investeringar föreligger. 
 
Serviceverksamheten har därför för avsikt att omfördela investeringsmedel inom egen 
investeringsram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Jörgen Svensson 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belic 
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§ 197 Redovisning av parkeringsintäkter 2018/3365 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson redovisar parkeringsintäkterna i Karlshamns kommun och 
fördelningen mellan de olika betalningsmetoderna. 
 
Trenden är tydlig att betalningarna går från mynt till alternativen kort och mobil. 
Intäkterna ska finansiera underhåll, målning och snöröjning av parkeringsytorna.  
 
Intäkterna ska även finansiera mynthantering, parkeringsövervakning och utbyte av 
parkeringsautomater. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Tabell över parkeringsintäkter intäkter och dess fördelning för 2016, 2017 samt 2018 till 
och med 2018-08-31. 
Diagram över fördelningen av parkeringsintäkter intäkter och dess fördelning för 2016, 
2017 samt 2018 till och med 2018-08-31. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-10-17 

sid 9 av 22 

 

§ 198 Projekt 1316 Belysning Gata - avstämning 2017/4050 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Projekt 1316 Belysning Gata har kommit så långt att Karlshamns Energi AB, tillsammans 
med beställarverksamhetens gatuförvaltning på Karlshamns kommun, tagit fram 
armaturer som är ute för upphandling av Karlshamns Energi AB:s leverantörer.  
 
Detta upplägg är framtaget för att Karlshamns kommun ska ha en helhet i projektet för 
garantiåtagande på både arbete och material. 
 
Området där de nya armaturerna kommer att sättas upp är som informerats tidigare om, 
Högadal och Prästslätten. Monteringen kommer att ske hösten/vintern 2018/2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 199 Redovisning av projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad 2017/4048 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Projekt 1308 GCM-vägnät går enligt upplagd plan med ombyggnad av Ronnebygatan 
mellan Kungsgatan och Regeringsgatan. Arbetet med belysning på Visalandabanan mellan 
Asarums kyrka och Ängsvägen är beställt och kommer att utföras av gatuservice inom 
Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 200 Projekt 1314 Gatuunderhåll - avstämning 2017/4054 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
I Projekt 1314 Gatuunderhåll har följande asfaltsbeläggningar utförts under 2018: 
 

 

Strömmavägen, 2 etapper 2400 m2           175 000 kr 

Väg 29 8600 m2        1 150 000 kr 

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 

Prinsgatan 5846 m2           866 302 kr 

Hamngatan, 2 etapper 2750 m2           405 000 kr 

Regeringsgatan 470 m2           155 000 kr 
Drottninggatan 548 m2             81 311 kr 
Bodestorpsvägen 2616 m2           387 712 kr 
Ronnbyvägen/Dala 3176 m2           493 825 kr 
Infart Cirkel K 497 m2           234 631 kr 

36275 m2 5 387 398 kr

 
Totalt har kostnaderna för de utförda arbetena inom projekt 1314 uppgått till 5 785 000 kr 
och då ingår de interna kostnaderna. 
 
Den totala längden av beläggningar på projekt 1314 är huvudgator 4900m och 
lokalgator 1500m. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 201 Förslag till Karlshamns kommun - Trafiksituationen på Offerlyckevägen i Asarum 
2018/2386 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska enkelrikta 
Offerlyckevägen, och bygga farthinder i form av vägbula. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att gatan är smal och saknar trottoar. 
Fordonen kör fortare än 30 km/h. En vägbula skulle få ner hastigheten. Att enkelrikta gatan 
skulle minska trafiken samtidigt som det inte skulle bli samma problem när fordonen 
parkerar på båda sidor. 
 
Att bygga en vägbula på en lokalgata är inte aktuellt då det inte kommer att fungera för 
drift- och underhållsfordon att sköta en så smal väg med en vägbula. Om enkelriktning av 
den aktuella vägen ska kunna komma ifråga måste hela bostadsområdets flöden utredas 
vidare för att inte få ytterligare problem i området. 
 
Gällande hastighetsöverträdelse är detta en polisär sak. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut om fortsatt handläggning 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 202 Förslag till Karlshamns kommun - Se över trafiksäkerheten för den 70-sträcka som löper 
genom Horsaryds by 2018/2942 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att reglera hastigheten till 50 km/h på den sträckan som idag på Rosendalsvägen och 
Norra Stillerydsvägen är reglerad till 70 km/h. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit med förslag att Karlshamns kommun ska se över trafiksäkerheten 
för 70-sträckan som löper genom Horsaryds by och ta fram lämpliga åtgärder för att 
garantera fotgängares, skolbarns, fordonsförares och cyklisters säkerhet. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att vägen inte är utformad för den 
trafikmängd som finns idag. Vägen är smal och det är stor risk för ytterligare ökning av 
trafikmängden vid kommande expansion i Stilleryd. Förslagsställaren anser att kommunen 
redan nu ska ta fram åtgärdsförslag och tidplan. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har undersökt vägsträckan och konstaterar att 
hastigheten 70 km/h på sträckan inte är att fördra. Vägens utformning är inte av den 
karaktären att 70 km/h kan hållas.  
 
Genomfartstrafik av tyngre och högre fordon kan inte ske på den aktuella sträckan från 
Stilleryd respektive Asarum som har en begränsning på 3,5m respektive 3,7 m i höjdled på 
grund av tågport och vägport. Dock kan större fordon komma till området genom Horsaryd 
Mark. Hastigheten norr om och söder om den aktuella vägsträckan är reglerad till 50 km/h. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Förslag till Karlshamns kommun 
Karta 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 204 Froarp 3:9 och Froarp 3:10 Investeringsprojekt 2528 Asarums IP 2016/3894 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
I projektet pågår nu framtagande av handlingar som beräknas skickas ut till förfrågan i 
början på nästa år. Detaljplanearbetet har försenats och beräknas vara klart kring 
årsskiftet och ett antagandebeslut beräknas i kommunfullmäktige i mars 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-09-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 205 Projekt 1142 Möllebackens förskola kök 2017/4075 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet slutrapporteras på tekniska nämndens sammanträde i december 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Besiktning av köket utfördes den 21 september och verksamheten har nu börjat etablera 
sig där. Det kvarstår en del små åtgärder efter besiktningen och en del tilläggsarbeten, 
dessa ska utföras under v. 44. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-09-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Verksamhetschef kost Christina Svensson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 206 Trafikutredning Oljehamnsvägen - information 2018/897 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Utredning av trafiksituationen längs med Oljehamnsvägen från och med avfart Hinseleden 
och söder ut till Oljehamnen är genomförd av ÅF. 
 
Avsikten har varit att ta fram förslag på hur vägavsnittet kan få en säkrare utformning ur 
trafiksynpunkt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från projektledare Christer Martinsson 2018-10-05. 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Christer Martinsson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Stadsarkitekt Emina Kovacic 
Utredningsingenjör Jonas Johansson 
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§ 207 Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2019 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdesdagar för teknik- och fritidsnämnden 2019 enligt följande: 23 
januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 25 september, 16 oktober, 13 
november och 11 december. 
 
Sammanfattning 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att teknik- och fritidsnämnden under 2019 
sammanträder 23 januari, 20 februari, 20 mars, 24 april, 22 maj, 12 juni, 25 september, 16 
oktober, 13 november och 11 december, med start klockan 08:15. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare 
Berörda tjänstemän 
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§ 208 Beslutsuppföljning oktober 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Ärendet 2017/491 projekt Stortorget stryks från listan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning oktober 
 
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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§ 209 Handlingar för kännedom oktober 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-09-06 – 2018-10-12: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
2018/2892 38/18 2018-09-21 Beslut KF § 116/2018 Budget 2019 och 

flerårsplan 2020-2021 
 

2018/2980 39/18 2018-09-24 Beslut KF § 119/2018 Hållbara Karlshamn 
 

2018/948 40/18 2018-09-27 Underrättelse mål nr M 566-18 Ansökan 
om utrivning av Mariebergs kraftstation 
och damm samt ansökan om 
laglighetsförklaring av utfyllnad i 
Mörrumsån – Sydkraft Hydropower AB 
 

2018/98 41/18 2018-10-02 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-09-04 
 

2018/98 42/18 2018-10-04 Protokoll från 
samhällsbyggnadsförvaltningens 
samverkansgrupp 2018-09-17 
 

2016/4196 
 

43/18 2018-10-12 Beslut KS § 213/2018 Riktlinjer för resor 

2013/2014 
 

44/18 2018-10-12 Dom i mål nr F 1939-18 
ledningsrättsförrättning i ärende 
överföringsledning Sternö 
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§ 210 Redovisning av delegationsbeslut oktober 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 26 
september 2018 § 185. Dessa beslut ska anmälas till tekniska nämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 6 september – 4 oktober. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 211 Information från presidiet 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om träff med kommunnätverket Hanöbukten 
som är ett samarbete mellan 8 kommuner. 
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§ 212 Information från förvaltningschefen 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om pågående arbete med 
reglementen inför den nya mandatperioden. 


