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§ 213 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 214 Information om samordnad varudistribution 2017/1468 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut 2015-06-16 § 155 ska Karlshamns kommun i 
samarbete med Sölvesborgs kommun införa samordnad varudistribution. 
 
I ett inledningsskede är det endast måltidsverksamheterna i respektive kommun som 
kommer att beröras då livsmedel är enda varukategori som ska hanteras via centralen. 
 
Verksamhetschef för måltidsservice informerar om projektet och innebörden av 
implementering som planeras till mitten av 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetschef Christina Svensson, 2018-10-25 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetschef Christina Svensson 
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§ 215 Begäran om att inte bli inkopplade på kommunala VA-nätet Tararps byväg 

2016/4239 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ställa sig bakom yttrande enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse med namninsamling inkom 2016-11-28 med begäran om att inte behöva 
ansluta sig till allmänt avlopp. Svar på frågan som uppkom i samband med att bygglov 
söktes 2016 är detsamma som den information som framfördes redan då. 
 
Svaret är uppdelat i några olika punkter som gör att det blir svårt att ge ett bra svar till 
samtliga. 
 

 En namninsamling har bifogats. Ett gemensamt svar på enskild anslutning kan 
inte lämnas då detta skulle sprida personuppgifter om enskilda på ett oriktigt sätt. 
 

 När utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen kommer så långt att den 
ska projekteras i området så kommer de fastigheter som kan bli aktuella för 
utbyggnad att behandlas enskilt i det sammanhanget efter hur lagstiftningen ser 
ut då. När i tid detta sker är idag oklart. Nuvarande utbyggnadsplan för VA på 
landsbygden i Karlshamn kommer att revideras under 2019. 
 

 Att en enskild fastighetsägare föredrar en lösning innebär inte att samtliga andra 
skulle välja densamma eller ha förutsättningar för densamma. Beslut om 
anslutning efter det att den allmänna anläggningen byggts ut, hanteras inte av 
tekniska nämnden utan av Miljöförbundet Blekinge Väst. Däremot måste de 
fastighetsägare vars fastigheter tas in i verksamhetsområdet i och med VA-
utbyggnad betala anläggningsavgift, oavsett om man kopplar på sig den 
allmänna VA-anläggningen eller inte. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
XXXXXXXXXXXX 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 216 Rening av kommunala avloppsvattnet som släpps ut i Karlshamnsfjärden 

från bakterier och läkemedelsrester 2018/1582 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En bifallen motion i kommunfullmäktige 2018-03-19 KF § 39 föreslog att avloppsvattnet 
som kommer in till Sternö Avloppsreningsverk ska renas från läkemedelsrester och 
bakterier innan det släpps ut. 
 
Tidigare under 2018 gavs möjlighet att söka finansiering för att utreda sådan rening av 
läkemedelsrester. Samtliga Blekinges kommuner inklusive Länsstyrelsen i Blekinge län 
hade avsikten att inkomma med en gemensam ansökan för detta, men då tillståndet från 
december 2018 är skrivet med utredningsvillkor för denna rening så ”diskvalificerades” 
VA-huvudmannen från deltagande i denna ansökan. 
 
Arbetet med att utreda hur denna rening ska ske och utformas pågår. Drivkrafter är dels 
det politiska initiativet, dels det tillstånd till verksamheten som Sternö 
avloppsreningsverk fick i december 2017. 
 
Möjlighet att söka medel för denna utredning har undersökts, men förutsättningarna för 
detta fanns inte. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-strateg Linda Holm 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
VA-strateg Linda Holm 
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§ 217 Plan för uppföljning av privata utförare inom tekniska nämndens område 

2018/902 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna återrapportering av uppföljningsplanen för privata utförare inom tekniska 
nämndens ansvarsområde. 
 
Sammanfattning 
 
För varje mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer 
för verksamheter som utförs av privata utförare. Detta gäller enligt 2015 års 
kommunallag. Syftet är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare samt att 
öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. 
 
Av kommunfullmäktiges program, Policy med mål och riktlinjer för privata utförare, 
antagen 2017-02-13, framgår att varje nämnd ska utarbeta och anta en uppföljningsplan 
för privata utförare utifrån nämndens ansvarsområde. 
 
Tekniska nämnden har idag avtal med privata utförare som har eller kan få en direkt 
påverkan på medborgaren och som därför bör följas upp systematiskt enligt beslutad 
uppföljningsplan. 
 
Uppföljningen har genomförts enligt plan och endast en mindre avvikelse kring har 
påträffats gällande kvalitet på halkbekämpning. Avvikelsen har åtgärdats genom 
diskussion med entreprenören. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Återrapporteringssammanställning 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
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§ 218 Förslag till Karlshamns kommun - Varningstavlor för utfarten från 

Garvaregatan 2018/2808 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska sätta upp 
varningstavlor för utfarten från Garvaregatan i Karlshamn. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att bilisterna kör alldeles för fort in på 
Drottninggatan från Prinsgatan och även söderifrån på Drottninggatan. Sikten är 
begränsad. Dessutom finns redan en varningsskylt för Skepparegatans utfart mot 
Drottninggatan. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning håller på att göra en översyn av hela området ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Att då sätta upp varningstavlor för en specifikpunkt är inte 
lämpligt.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 219 Förslag till Karlshamns kommun - Utökad belysning på väg 126 i Svängsta 

2018/3206 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska utöka 
belysningen på väg 126 i Svängsta. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det för närvarande finns belysning till 
Pustebacken, därefter saknas belysning till Gungvala. Förslagsställaren anser att det 
behövs 2-3 belysningsstolpar på sträckan, eftersom det är mycket trafik och dålig sikt. 
 
Väg 126 är Trafikverkets väg men kommunen har ansvaret för gatubelysningen på delar 
av vägen. Belysningen finns i anslutning till busshållplatserna och kom till med 
anledning av att det i området är barn som åker skolbuss. 
 
Ett arbete pågår mellan Trafikverket och SKL (Sveriges kommuner och landsting) om att 
reglera belysningen på statliga vägar. Att då utöka belysningen på nämnda väg är inte 
att föredra. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 220 Förslag till Karlshamns kommun - Förbättra skyltningen vid infarten till 

polishuset så det syns tydligt att det inte är utfart 2018/3267 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att av fastighetsägaren för Lasarettet 8 kräva ett 
förtydligande av skyltning om utfartsförbud mot Erik Dahlbergsvägen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska 
förbättra skyltningen vid infarten till Polisen, Folktandvården och Karlshamns musikskola 
så att det tydligt framgår att det inte är utfart. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det skapar en mycket kaotisk situation 
och att förslagsställaren vid ett antal tillfällen mött fordon som kör ut mot Erik 
Dahlbergsvägen, trots förbud. 
 
Beställarverksamheten gatuförvaltningen har förtydligat skyltningen under 
sensommaren, det som kan anses ligga på kommunen som väghållare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att besluta om en andra att-sats; ge 
förvaltningschefen i uppdrag att av fastighetsägaren för Lasarettet 8 kräva ett 
förtydligande av skyltning om utfartsförbud mot Erik Dahlbergsvägen. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner 
att det är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 221 Förslag till Karlshamns kommun - Flytt av papperskorg samt uppsättning 

hundlatrinkärl på Skogsstigen 2018/3316 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska flytta 
en papperskorg på Skogsstigen från lyktstolpe 6005 till 6003. Förslagsställaren föreslår 
också att en hundlatrin ska sättas upp på stolpen som visar nedgång till Skogsborg. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att under vintertid samlas många barn och 
familjer vid backen ner mot Skogsborg. De lämnar då skräp efter sig. När det gäller 
latrinbehållare är det många hundägare från Dalgången och Skogsborg som passerar 
området. 
 
Karlshamns Kommun arbetar långsiktigt med placering av papperskorgar och 
hundlatriner. Att då ta ut en specifik 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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§ 222 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning på gångvägen mellan 

Maskinistgatan och Regeringsgatan 2018/3453 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska belysa 
gångvägen mellan Maskinistgatan och Regeringsgatan. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att gångvägen nyligen rustades upp. Den 
används flitigt och är en genväg till Resecentrum för många pendlare. Nu när det blir 
mörkt tidigt ökar också behovet av en lampa, så att vägen kan nyttjas säkert. 
 
Karlshamns Kommun arbetar med gatubelysning efter en belysningsstrategi, beslutad 
av tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Karta 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 223 Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder på Odengatan 2018/3465 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska uppföra 
någon form av farthinder på Odengatan i Högadal. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det bor många barnfamiljer längs med 
Odengatan. Vägen är genomfart för alla som bor i Högadal och den knyter även 
samman Sölvesborgsvägen. 
 
Att sätta farthinder i ett bostadsområde är inte ett bra alternativ, om 
hastighetsöverträdelse sker är detta en polisiär fråga. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-11-14 

Sida 16(28) 

 
 
§ 224 Förslag till Karlshamns kommun - Gör den del av Ronnebygatan och 

Drottninggatan som idag är "gångfartsområde" till "gågata" 2018/3397 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska göra 
om den del av Ronnebygatan och Drottninggatan som idag är gångfartsområde till 
gågata, alternativt ta bort skyltarna om gångfart på dessa gator. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att ytterst få bilister verkar förstå, eller bry 
sig om vad skyltarna betyder. Man kör alldeles för fort och använder gatorna som 
genomfartsleder. Polisen gör ytterst sällan några kontroller. 
 
Karlshamns kommun håller på med handelutredning, parkeringsutredning och en 
hastighetsöversyn. Att då göra förändringar av gatornas karaktär 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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§ 225 Redovisning av utvärdering av omskyltning och möjlighet till 

hastighetssänkning i rutnätsstaden 2017/3522 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att införa 30 km i rutnätsstaden enligt redovisad karta 
 
att finansiering med 200 000 kr ska läggas till i projekt 1313 omskyltning av hastigheter, 
i investeringsbudget för 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningen har fått i uppdrag att utvärdera omskyltning och möjlighet till 
hastighetssänkning i rutnätsstaden. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har gjort en genomgång av vad skulle krävas för 
att införa 30 km inom rutnätsstaden. 
 
En omskyltning av hastigheten i rutnätsstaden skulle innebära att cirka 50 stycken nya 
skyltar skulle sättas upp. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Karta 
 
Yrkanden 
 
Magnus Dagmyr (S) yrkar att att-sats 2 ändras till följande: 
 
att finansiering med 200 000 kr ska läggas till i projekt 1313 omskyltning av hastigheter, 
i investeringsbudget för 2020. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Magnus Dagmyrs 
yrkande och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Förslagsställaren 
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§ 226 Avrapportering nämndinitiativ angående parkeringssituationen i anslutning 

till kallbadhuset 2018/692 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Beställarverksamheten gatuförvaltning har tillsammans med Karlshamn Energi AB 
projekterat belysningen på vägen till Kallbadhuset och parkeringen på västra sidan om 
Väggabadet, samt att grusa upp parkeringsytan på västra sidan om Väggabadet. 
 
Detta arbete är beställt av Karlshamn Energi AB och planeras att genomföras under 
vintern 2018/2019, då även Karlshamn Energi AB ska genomföra nedläggning av 
luftledning på lågspänningsnätet i området. 
 
Förlängningen av gång- och cykelbanan enligt detaljplanen blir i detta läge inte gjord då 
de ekonomiska ramarna för projektet är satt till 400 000 kr och då ryms inte anläggning 
av gång- och cykelbana i projektet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 227 Fungerande hörslinga i Stadsteatern - avrapportering 2018/1211 
 
Ledamot Britt Kilsäter (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet återrapporteras på sammanträdet i december. 
 
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. 
 
Vid funktionskontroll har det visat sig att en säkring var trasig, denna är nu utbytt och 
anläggningen fungerar som den ska.  
 
Det har konstaterats att det vid större arrangemang, där högtalare hissas upp vid 
scenen, så täcker dessa högtalare sändarna. Konsekvensen blir att hörslingan ej 
fungerar. Flytt av sändarna pågår för att lösa detta problem. 
 
Slutligen är även offerter beställda för att se vad det skulle kosta att få bättre täckning på 
hörslingan på Stadsteatern. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 228 Medborgarlöfte 2018 - förslag till åtgärder för att minska nedskräpningen i 

centrum 2018/931 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2018 har följande arbete utförts för att minska nedskräpningen i centrum.  
 
20 stycken TikPacs stationer för gratis hundbajspåsar har installerats. Nya större 
papperskorgar har satts ut på torget. 
 
Maskinell och manuell städning har ökat med två dagar i veckan. Området som städas 
extra är Rådhusgatan, Kungsgatan, Drottninggatan och Ronnebygatan samt torget och 
del av Hamngatan. 
 
Dessa åtgärder har gjorts för att minska nedskräpningen i centrum. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet inte ska avslutas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 229 Minska nedskräpningen i kommunen 2018/1210 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Under 2018 har följande åtgärder gjorts för att minska nedskräpningen i kommunen. 
 
20 stycken TikPacs stationer för gratis hundbajspåsar har installerats. Nya större 
papperskorgar har satts ut på torget. 
 
Maskinellt och manuell städning har ökat med två dagar i veckan. Området som städas 
extra är Rådhusgatan, Kungsgatan, Drottninggatan och Ronnebygatan samt torget och 
del av Hamngatan. 
 
Karlshamns kommun är med i projektet Ren kust som har utfört städning av våra 
stränder och öar. Nu under hösten/vintern 2018-2019 kommer Ren kust att utföra 
städning längs Mieån och då med fokus på där det är mest verksamhet och bebyggelse. 
 
I projektet Ren kust kommer även nya större papperskorgar att sättas upp exempelvis 
på strandpromenaden. 
 
Vidare kan nämnas att fritidsnämnden har ett samarbete med föreningar som är 
anslutna till städa Sverige som utför uppdrag för att minska nedskräpningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet inte ska avslutas. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-11-14 

Sida 22(28) 

 
 
§ 230 Handlingar för kännedom november 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-10-13 – 2018-10-24: 
 

Ärendenr: § Datum Ärende 

2018/3363 45/18 2018-10-15 Protokoll KS § 218/2018 
Sammanträdestider 2019 för 
kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott 
 

2017/4053 46/18 2018-10-15 Protokoll KS § 230/2018 Begäran om 
flytt av investeringsmedel från projekt 
1181 Österslättskolans kök till projekt 
1314 Gatuunderhåll 
 

2018/3306 47/18 2018-10-15 Protokoll KS § 231 Begäran om flytt av 
investeringsmedel i projekt 1151 
Förskolepaviljonger till projekt 2107 
Fastighetsunderhåll 
 

2018/948 48/18 2018-10-24 Kungörelse mål nr M 566-18 om 
Sydkraft Hydropower AB:s ansökan om 
utrivning av Mariebergs kraftstation och 
damm samt ansökan om 
laglighetsförklaring av utfyllnad som 
erosionsskydd i Mörrumsån. 
 

2018/3435 49/18 2018-10-29 Protokoll KF § 134 Resultatrapporter per 
augusti 2018 
 

2018/3363 50/18 2018-10-29 Protokoll KF § 136 Sammanträdestider 
2019 för kommunfullmäktige 
 

2018/1836 51/18 2018-10-30 Beslut 551-18102-2018 från 
Miljöprövningsdelegationen 
Länsstyrelsen Skåne, att bevilja tillstånd 
till fortsatt drift av Mörrums 
avloppsreningsverk. Tillståndet gäller 
t.o.m. 2019-12-31 
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§ 231 Beslutsuppföljning november 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. Följande ärenden flyttas till sammanträdet i 
december 2018: 
 
2018/868 Bättre belysning av gång- och cykelvägen vid infarten till ridhuset i Janneberg 
– Redovisning av belysning ur ett trafiksäkerhetsperspektiv  
 
2018/1004 Handlingsplan och prioritering för belysning vid övergångsställen 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning november 
 
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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§ 232 Redovisning av delegationsbeslut november 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit 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 2018-10-05 – 2018-10-26. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 233 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar från möte med projekt Häst i sydost. 
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§ 234 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar att förvaltningen gör en 
organisationsförändring som ska gälla från och med 1 januari 2019. 
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§ 235 Resultatrapport januari-oktober 2018 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport januari-oktober 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Driftbudget 
 
Tekniska nämnden exkl. VA har en prognostiserad helårsavvikelse på 0 tkr. 
VA-enheten har en prognostiserad helårsavvikelse på 2 500 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning TN exkl. VA oktober 2018 
Ekonomisk uppföljning VA oktober 2018 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belic 
Verksamhetsstrateg Anneli Karlsson 
Ekonomiavdelningen Anette Ericsson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 236 Förslag till Karlshamns kommun - Översyn av samtliga lokaler i D-huset på 

Väggaskolan för att åtgärda problem med kyla och drag 2018/3504 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bifalla förslaget och meddela att åtgärd är utförd. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska genomföra en översyn 
av samtliga lokaler i Väggaskolans D-hus för att åtgärda problem med kyla och drag. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det kyler och drar från fönstren i 
samtliga rum i Väggaskolans D-hus. Detta medför försämrad arbetsro, fall av nackspärr 
och elever som måste ha ytterkläder på sig för att hålla värmen. 
 
Dessa synpunkter togs upp på fastighetssyn under oktober. Lokalerna har under 
höstlovet temperaturmätts och termograferats, termografering innebär mätning av 
värmeläckage kring fönster och väggar. 
 
Temperaturerna i lokalerna skall vara cirka 21 grader, vissa rum hade lägre temperatur. 
Termograferingen visade på ett bra resultat, inga dragproblem ifrån fönster och väggar. 
I de rum som hade lägre temperatur var radiatorerna kalla. Samtliga fel som hittades har 
åtgärdats. 
 
Väggaskolan har fått ytterligare information hur man skall undvika upplevda problem 
framöver. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare Lars Persson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Patrik Håkansson 
 


