
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 1(51) 

 
 
 

Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15—16:55, ajournering 14:30-15:45 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) ej § 270 
Katrin Johansson Vice ordförande (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Bo Sandgren (S) 
Mats Olausson (M) 
Catarina Flod (M) § 270 

 Vakant plats (S) 
Vakant plats (MP) 
Britt Kilsäter (M) 

 

 

Närvarande 
ersättare 

Per-Ivar Johansson 
Catarina Flod 
Elisabet Rosengren 
Ulf Gustavsson 
Lennarth Malm 
 

(C) 
(M) §§ 237-269, 271-279 
(S) 
(S) 
(L) 
 

 

Övriga Ulrika Nordén Johansson 
Marika Mårtensson 
Jörgen Svensson 
Jonas Johansson 
Magnus Persson 
Christina Svensson 

Förvaltningschef 
VA-chef §§ 237-242 
Verksamhetschef §§ 237-252 
Gatuingenjör §§ 242-265 
Verksamhetschef 
Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 237-279  

Utses att justera Tor Billing 

Justeringsdatum  2018-01-17 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………  
 

 Tor Billing 

  



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 2(51) 

 
 
 
 

 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Tekniska nämnden 

Beslutsdatum: 2018-12-12 

Tillkännages fr.o.m.: 2018-12-18 

Tillkännages t.o.m. 2019-01-09 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 3(51) 

 
 
Innehållsförteckning 

 
§ 237 Godkännande av dagordning / .......................................................................... 5 

§ 238 Investeringsprojekt Mörrums ARV - överföringsledning till Sternö ARV 

2013/2014 ..................................................................................................................... 6 

§ 239 Omprövning vattendom Mien - avrapportering 2015/4135 ........................... 7 

§ 240 Tillstånd till förlängd drift av Mörrum ARV - avrapportering 2017/232 ........ 8 

§ 241 Rapport om åtgärd för budget i balans 2017/3714 ......................................... 9 

§ 242 Uppföljning av intern kontroll 2017/3714 ........................................................ 11 

§ 243 Förslag till Karlshamns kommun - Att kommunen gör en åtgärdsplan för 

att lösa problemet med nedskräpningen vid Mieån 2018/3228 ......................... 12 

§ 244 Handlingsplan och prioritering för belysning vid övergångställen 

2018/1004 ................................................................................................................... 13 

§ 245 Bättre belysning av gång- och cykelvägen vid infarten till ridhuset vid 

Janneberg-Redovisning 2018/868 .......................................................................... 14 

§ 246 Avstängning av Nissavägen i Svängsta 2018/2961 ..................................... 15 

§ 247 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153 .................. 16 

§ 248 Vägbidrag HB209 Halasjövägen 2018/2950 ................................................. 17 

§ 249 Förslag till Karlshamns kommun - Översyn av placeringen av bommar på 

cykelvägar 2018/3547 ............................................................................................... 18 

§ 250 Förslag till Karlshamns kommun - Komplettering av belysning på 

cykelvägen mellan Asarum och Mörrum 2018/3527 ............................................ 20 

§ 251 Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder och hastighetsklocka på 

Offerkällevägen i Asarum 2018/3618 ..................................................................... 21 

§ 252 Förslag till Karlshamns kommun - Nödvändig förbättring/komplettering av 

cykelvägen mot Sternö 2018/3632 ......................................................................... 22 

§ 253 Förslag till Karlshamns kommun - Sänkning av hastigheten på Erik 

Dahlbergsvägen till 40 km/h 2018/3792................................................................. 23 

§ 254 Förslag till Karlshamns kommun - Nytt övergångsställe utanför nuvarande 

Jysk-butiken/vid busshållplats 2018/3793 ............................................................. 24 

§ 255 Förslag till Karlshamns kommun - Bättre skötsel av slänter längs med 

Offerkällevägen i Asarum 2018/3619 ..................................................................... 25 

§ 256 Begäran om parkeringsförbud på Mellanvägens förlängning i Asarum 

2018/3071 ................................................................................................................... 26 

§ 257 Parkeringssituationen Matviks hamn 2018/2888 .......................................... 27 

§ 258 XXXXXXX Kommunal skötsel av enskild väg Norra Ebbarpsvägen 

2017/4154 ................................................................................................................... 29 

§ 259 Klagomål Vettekullavägen 2016/3005 ............................................................ 30 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 4(51) 

 
 
§ 260 Underhåll av Beyers väg 2018/3269 .............................................................. 32 

§ 261 Redovisning av projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad 2017/4048 ........... 33 

§ 262 Ronnebygatan ombyggnad mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 

2017/2123 ................................................................................................................... 34 

§ 263 Begäran om belysning Södra Bengtsbodavägen, Svängsta hållplats för 

skolbarn 2018/3392 ................................................................................................... 35 

§ 264 Trafiksituationen Mejerivägen i Asarum 2018/4159 ..................................... 36 

§ 265 Tillgänglighet Vinkelgatan 2018/4161 ............................................................ 37 

§ 266 Avrapportering Projekt 1148 Kök Möllegårdens skola 2018/1675 ............. 38 

§ 267 Avrapportering Projekt 1144 Svängsta förskola kök 2017/4052 ................ 39 

§ 268 Återrapportering projekt 1181 Österslättskolans kök 2017/4053 ............... 40 

§ 269 Redovisning av fastighetsunderhåll vecka 47 2017/4051 ........................... 41 

§ 270 Svanen 11 Fungerande hörslinga i Stadsteatern 2018/1211 ..................... 42 

§ 271 Förslag till Karlshamns kommun - Ta bort det stora fula cementröret som 

ligger på Tärnö nära där färjan lägger till 2018/2883 ........................................... 43 

§ 272 (TN) Uppföljning av investeringsprocessen för Karlshamns kommun samt 

i vissa frågor kring kommunkoncernen 2018/3332 .............................................. 44 

§ 273 (TN) Uppföljning av upprättat partneringsavtal med JSB 2018/3329 ........ 45 

§ 274 Redovisning av delegationsbeslut december 2018/12 ................................ 46 

§ 275 Handlingar för kännedom december 2018/12 ............................................... 47 

§ 276 Beslutsuppföljning december 2018/12 ........................................................... 48 

§ 277 Överlämnande av pågående ärenden inom VA-enheten 2018/3976 ........ 49 

§ 278 Information från presidiet / ................................................................................ 50 

§ 279 Information från förvaltningschefen / .............................................................. 51 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 5(51) 

 
 
§ 237 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 238 Investeringsprojekt Mörrums ARV - överföringsledning till Sternö ARV 

2013/2014 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Under sensommaren och hösten har endast marginellt med arbeten pågått på 
överföringsledningen i väntan på domen från Mark- och miljödomstolen i ärendet om 
överklagad ledningsrätt. 
 
När det gäller markarbeten har det från entreprenörens sida handlat om rena 
återställningsarbeten. Framgrävningen av fiberkanalisation i Karlshamn Energi AB:s 
(KEAB:s) regi är klar och arbetet med själva uppkopplingen av pumpstationerna mot 
fibernätet är igång. 
I början av oktober meddelades dom från Mark- och miljödomstolen i Växjö angående 
överklagad ledningsrätt. Domstolen biföll Karlshamns kommuns yrkande i stort vilket 
innebär att hindret för att bygga färdigt ledningen nu är borta. Beslutet från Mark- och 
miljödomstolen har inte överklagats. 
 
Parallellt med detta har entreprenören fortsatt arbetet med att komplettera 
dokumentationen inför slutbesiktning av utförda anläggningsdelar enligt tilläggsavtal. I 
och med domstolens beslut har dock läget förändrats och behovet att hålla 
slutbesiktning för utförda delar är ej längre nödvändigt.  
 
Entreprenadens sluttid kan nu överskådas och i samförstånd med entreprenören har det 
ansetts mest lämpligt att skjuta slutbesiktningen till dess att entreprenaden har slutförts i 
alla delar. 
 
Nu pågår uppstartsarbete för att entreprenören på nytt ska etablera sig i arbetsområdet 
och byggmöten kommer att hållas regelbundet igen. 
 
Vattnet från Mörrum till Sternö är beräknat att kopplas över vår/försommar 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 239 Omprövning vattendom Mien - avrapportering 2015/4135 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Sommaren 2018 har varit sensationellt torr och vattennivåerna är fortfarande mycket 
låga i stora delar av landet. Vattenhushållningen vid Mien som tillämpats i sommar och 
under i princip hela avvikelsen motsvarar den som tagits fram för ansökan om en ny 
vattendom. 
 
I nuläget bedöms vattenhushållningen vara funktionell eftersom vattennivån i Mien ännu 
inte underskridit tröskelhöjden (juridisk gräns), ett flöde har kunnat upprätthållas i Mieån 
och kapacitetsbrist har inte stjälpt vattenförsörjningen trots den extrema torkan. 
 
Däremot har Länsstyrelsen tagit emot klagomål på regleringen av Mien från en 
verksamhetsutövare i Mieån. Denne menar bland annat att flödet i ån varit alltför lågt. 
 
Länsstyrelsen bedömer inte att det finns fog för innehållet i klagomålet, men anser att 
det är angeläget att Karlshamns kommun påskyndar arbetet med ansökan om en ny 
vattendom. Det är viktigt att det finns en fastställd vattenhushållning för Mien. 
Föreläggandet omfattar följande: 
 

 att en ansökan om tillstånd till ny vattendom för regleringsdammen vid Mien ska 
inkomma till Mark- och miljödomstolen senast den 30 april 2019 

 att en ansökan om godkännande i efterhand för pågående avvikelse ska 
inkomma till Mark- och miljödomstolen senast den 30 april 2019 

 att i avvaktan på domstolsprövning ska tappningen från Mien ske enligt 
handlingsplanen och i samråd med Länsstyrelsen 

 fram till dess att en ny vattendom erhållit ska vattenstånd och tappning från Mien 
rapporteras en gång per vecka till Länsstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
Skrivelse från WSP 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 240 Tillstånd till förlängd drift av Mörrum ARV - avrapportering 2017/232 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
För att uppfylla kraven om allmän VA-försörjning i Mörrum och Elleholm utan att begå ett 
miljöbrott har kommunen återigen ansökt om tidsbegränsat förlängt tillstånd för 
avloppsreningsverket i Mörrum till utgången av 2019. Det finns helt enkelt inte något 
alternativ till fortsatt drift till dess ledningsdragningen är genomförd som är vare sig 
ekonomiskt eller miljömässigt möjligt. 
 
I oktober beviljade Miljöprövningsdelegationen i Skåne tillstånd för ytterligare ett år, till 
och med den 31 december 2019.  
 
Villkoren för verksamheten är oförändrade, men den inkommande mängden 
avloppsvatten som tillåts är justerad så att det motsvarar den mängd som faktiskt 
belastar verket idag (uttryckt som genomsnittlig veckobelastning). De senaste åren har 
den inkommande mängden BOD7 ökat och tillståndet överskridits.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från VA-chef Marika Mårtensson 
Skrivelse från WSP 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 241 Rapport om åtgärd för budget i balans 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 tkr 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 tkr. Därutöver kommer gatu- och parkverksamhetens ledning att projektleda ett 
antal projekt åt fritidsenheten, som också kommer att ge en i dagsläget icke definierad 
intäkt till verksamheten. 
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Åtgärder för budget i balans per 2018-11-30 löper på enligt plan, dock med undantag på 
den prognostiserade intäkten inom Fritidsuppdraget (Travbanan) på 500 tkr. En intäkt på 
150 tkr är redovisad, det återstår dock 350 tkr som får redovisas som ett minusresultat 
på driften för 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
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§ 242 Uppföljning av intern kontroll 2017/3714 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden beslutade 2017-12-13 § 189 om verksamhetsplan för 2018 baserad 
på kommunfullmäktiges vision och mål genom att satsa på infrastruktur, trafiksäkerhet 
och delaktighet. 
 
De prioriterade insatserna inom nämndens ansvarsområden har varit vatten, belysning 
och verksamheternas resurser. 
 
Tekniska nämnden har begärt att få en uppföljning av de fyra områden som nämnden är 
ansvarig för. Dessa är matsvinn, fastighetsunderhåll, gatuunderhåll och 
dricksvattenkvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Uppföljning av intern kontroll 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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§ 243 Förslag till Karlshamns kommun - Att kommunen gör en åtgärdsplan för att 

lösa problemet med nedskräpningen vid Mieån 2018/3228 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att upprätta en åtgärdsplan för nedskräpningen 
längs med Mieån 
 
att åtgärdsplanen redovisas på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i april 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Det har inkommit ett förslag till Karlshamn där förslagsställaren tycker att kommunen 
ska göra en åtgärdsplan för att lösa problemet med nedskräpningen längs med Mieån. 
Förslagsställaren rör sig mycket längs med Mieån och skriver att det förekommer 
återkommande nedskräpning i området. 
 
Nedskräpning längs med Mieån är som förslagsställaren skriver ett stort problem för 
kommunen. Någon åtgärdsplan för att lösa problemet med återkommande nedskräpning 
längs med Mieån har ännu inte tagits fram, men det är förvaltningens målsättning att ta 
fram en åtgärdsplan för nedskräpningen längs med Mieån. Målsättningen är att 
åtgärdsplanen ska arbetas fram under våren 2019. 
 
Då uppfattningen är att ett stort behov finns för att städa längs med Mieån redan nu och 
att detta inte kan vänta till åtgärdsplanen är klar så har förvaltningen valt att anlita ett 
företag som ska städa längs med Mieån under den närmsta månaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från markförvaltare Linnéa Persson 
Förslag till Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren  
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Verksamhetschef Magnus Persson  
Markförvaltare Linnéa Persson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 244 Handlingsplan och prioritering för belysning vid övergångställen 2018/1004 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att prioritera upp utbytet av belysningen vid 
övergångställen på ringleden runt Karlshamns centrum 
 
att projektet finansieras av projekt 1316 ”Belysning gata”. 
 
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. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har ett nära samarbete med Karlshamn Energi 
AB om vilka övergångställen som de får in synpunkter på. Efter genomgång av vilka 
vägar och gator som ska prioriteras kan det konstateras att ringleden runt Karlshamns 
centrum är den som upplevs som mest otrygg. Utifrån STRADA är också denna sträcka 
representerad med olyckor. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
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§ 245 Bättre belysning av gång- och cykelvägen vid infarten till ridhuset vid 

Janneberg-Redovisning 2018/868 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har tillsammans med Karlshamn Energi AB gjort 
en projektering av två nya belysningsstolpar vid infarten till ridhuset vid Janneberg. 
Arbetet är beställt av Karlshamn Energi AB och är planerat att utföras under 
hösten/vintern 2018-2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 
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§ 246 Avstängning av Nissavägen i Svängsta 2018/2961 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till att hindra genomfart på Nissavägen. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit önskemål om att hindra genomfart på 
Nissavägen i Svängsta. Beställarverksamhetens gatuförvaltning har undersökt området 
och har i sin planering för underhåll av broar byte av trädäck på bron Nissavägen.  
 
Ett hinder för bilar och lastbilar kan sättas upp utan det påverkar boende på Nissavägen. 
Trädäcket som ska bytas ut kan beräknas ner om lasterna minskas.  
 
Företag som är berörda av förändringen är hörda och har inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 247 Översyn av enskilda vägar och tydligare regelverk 2016/3153 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Inom gatuförvaltningen pågår ett arbete för ett tydligare regelverk för kommunal skötsel 
och skötselbidrag för enskilda vägar. 
 
Karlshamns kommun har sedan 1960-talet haft skötselansvaret av ca 300 km enskilda 
vägar inom Karlshamns kommun. Med årens lopp har lagstiftning för enskilda vägar 
ändrats, dessa ändringar har inte implementerats i de gamla regelverken som 
kommunen har haft gällande enskilda vägar. 
 
Nu är det nya förändringar på gång vad det gäller utbetalning av statsbidraget för 
enskilda vägar som påverkar Karlshamns kommun. 
 
Detta sammantaget gör att arbetet med regelverk för enskilda vägar intensifieras. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 248 Vägbidrag HB209 Halasjövägen 2018/2950 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå begäran om kommunal skötsel på enskild väg HB 209. 
 
Sammanfattning 
 
Skrivelse med begäran om kommunal skötsel av väg HB209 Halasjövägen inkom till 
Karlshamns kommun 2018-08-24. 
 
Enskilda vägen med kommunalt bidrag som har den kommunala beteckningen HB209, 
har sin sträckning från allmänna vägen Halasjövägen i Ronneby kommun till fastigheten 
som ligger i Karlshamns kommun. Vägsträckan är ca 400 m varav ca 350 m ligger 
Ronneby kommun och ca 50 m ligger i Karlshamns kommun.  
 
Både Ronneby kommun och Karlshamns kommun betalar i dag ut vägbidrag för den 
aktuella sträckan.  
 
Karlshamns kommuns gatuservice har ingen juridisk möjlighet att sköta en väg som 
ligger i en annan kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 249 Förslag till Karlshamns kommun - Översyn av placeringen av bommar på 

cykelvägar 2018/3547 
 
Tekniska nämndens beslut 
 

att förslag 1 tillstyrks genom att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 

framkomlighet och eventuell olikhet i utformning av kommunens samtliga GC-
vägbommar 
 
att avslå förslag 2 
 
att ärendet återrapporteras på teknik- och fritidsnämndens sammanträde i juni. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har kommit in som föreslår att Karlshamns kommun ska se över alla bommar 
där cykelvägarna möter eller korsar vägar i Asarum. 
 
Förslagsställaren anser att förslaget går i linje med Region Blekinges cykelstrategi, vissa 
globala mål och Karlshamns handlingsplan för ökad cyklism. 
 
Förslag 1: 
Att Karlshamns kommun ser över alla bommar där cykelvägarna möter eller korsar 
vägar i Asarum. De är i många fall så tätt placerade att det är helt omöjligt att cykla 
igenom bommarna och framförallt helt omöjligt att cykla igenom bommarna med en 
cykelvagn efter. 
 
Förslag 2: 
Det råder ett akut problem när det gäller cykelväg inne i Asarums centrum och i riktning 
från Asarum nordväst mot Korpadalen. I Asarums centrum så saknas det på många 
ställen cykelväg helt och hållet. Förslagsställaren föreslår att Karlshamns kommun 
prioriterar byggnationen av cykelvägar i Asarum och framförallt mellan Asarumsdalen 
och Korpadalen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att förslag 1 tillstyrks genom att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att utreda framkomlighet och eventuell olikhet i utformning 
av kommunens samtliga GC-vägbommar och att avslå förslag 2. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
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Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 250 Förslag till Karlshamns kommun - Komplettering av belysning på 

cykelvägen mellan Asarum och Mörrum 2018/3527 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget då Trafikverket är väghållare av cykelvägen. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska belysa cykelvägen 
mellan Asarum och Mörrum. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att belysningen behöver förbättras på 
cykelvägen mellan väg 29 till Mörrum. Förslagsställaren anser att belysning skulle skapa 
ökad trygghet, vilket skulle kunna leda till att fler väljer att cykla. 
 
Den aktuella cykelvägen är Trafikverkets. Kommunen kan därför inte sätta belysning på 
aktuella sträckan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 251 Förslag till Karlshamns kommun - Farthinder och hastighetsklocka på 

Offerkällevägen i Asarum 2018/3618 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska införa 
hastighetskontroll, en stor hastighetsklocka och farthinder på Offerkällevägen, liknande 
det som finns på Mejerivägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att flera bilar överträder 50 km/h på 
Offerkällevägen. När man passerad en vägbula, gasar många på till nästa vägbula. 
Förslagsställaren anser att det är trafikfarligt för allmänheten. 
 
Att sätta fler farthinder på Offerkällevägen är inte att föredra då vägens utformning redan 
i dag har farthinder och avsmalning. Att sätta upp hastighetsklocka är en information till 
fordonsförarna och informationsinsamling för kommunen, inte ett instrument för 
hastighetskontroll. Denna fråga är polismyndighetens ansvar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 252 Förslag till Karlshamns kommun - Nödvändig förbättring/komplettering av 

cykelvägen mot Sternö 2018/3632 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bifalla förslagsställarens medborgarförslag. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska förbättra och 
komplettera cykelvägen mot Sternö. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att många människor i olika åldrar dagligen 
använder cykelvägen såväl som Södra Sternövägen för att komma in till centrum. 
Förslagsställaren pekar på flera ställen som kräver röjning och bättre belysning. 
Åtgärderna skulle skapa ökad trygghet och trafiksäkerhet. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har del av nämnda sträcka med i sin planering 
för projekt 1311 samförläggning budgetåret 2018 och 2019 samt projekt 1308 GCM-
vägnät budgetåret 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 253 Förslag till Karlshamns kommun - Sänkning av hastigheten på Erik 

Dahlbergsvägen till 40 km/h 2018/3792 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska sänka hastigheten på 
Erik Dahlbergsvägen till 40 km/h, hela vägen från korsningen med Vekerumsvägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att hastigheten är alldeles för hög i 
förhållande till det centrala läge som gatan har. Gatan passerar många villor och 
hyreshus som ligger mycket nära vägen, med endast en smal trottoar som skiljer 
gångtrafikanterna och bilarna. Gatan har många utfarter från butiker och sidogator. 
Infarten till Bodetorpskolan är trafikintensiv på morgon. 
 
Förslagsställaren anser att Karlshamns kommun ska göra som många andra städer i 
landet gjort, sänka hastigheten till 40 km/h för att förhindra ännu fler olyckor. 
 
Tekniska nämnden har fattat beslut om att omskylta hastigheten i rutnätsstaden från 50 
km/h till 30 km/h. 
 
Att ta ut en viss sträcka är inte att föredra utan att det görs en total översyn av 
hastigheten på vägar av samma karaktär. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 254 Förslag till Karlshamns kommun - Nytt övergångsställe utanför nuvarande 

Jysk-butiken/vid busshållplats 2018/3793 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit som föreslår att Karlshamns kommun ska upprätta ett nytt 
övergångsställe utanför nuvarande Jyskbutiken vid busshållplatsen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det är mycket trafik kring korsningen 
Erik Dahlbergsvägen – Gustavsborgsvägen och där omkring. Förutom tung trafik är det 
också många gång- och cykeltrafikanter som korsar gatan i denna korsning. 
 
Det finns ett övergångsställe en bit längre ner på Erik Dahlbergsvägen, i korsningen 
med Prinsgatan, men det ligger inte där trafikanterna faktiskt rör sig. Dessutom blir det 
komplicerat i kombination av trafikljus. 
 
Förslagsställaren anser att med ett nytt övergångsställe skulle gång- och 
cykeltrafikanterna på ett enkelt och säkert sätt ta sig över till andra sidan av Erik 
Dahlbergsvägen. 

 
Övergångsstället vid Gustavsborg/Jysk-butiken hamnar för nära befintlig 
trafikljusreglerad trafikplats och riskerar därför att skapa framkomlighetsproblem. 
Den totala trafiksäkerheten har även konstaterats minska vid anläggandet av 
övergångsställen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 255 Förslag till Karlshamns kommun - Bättre skötsel av slänter längs med 

Offerkällevägen i Asarum 2018/3619 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har kommit in som föreslår att Karlshamns kommun ska klippa och trimma 
slänterna före och efter midsommar längs Offerkällevägen ner mot tomterna och även 
mot Tvärvägen. 
 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att det på slänterna växer kirskål, 
maskrosor m.m. som sprider sig in i trädgårdar. Denna sommar har inte slänterna 
klippts alls. Förslagsställaren anser att detta ger ett dåligt intryck. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har haft genomgång med gatuservice och kan 
konstatera att kommunen slaghackar/trimmar ytorna 1-2 gånger per år. Att ha högre 
standard än så kan inte anses var försvarbart utifrån hela kommunens skötselansvar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommit förslag till Karlshamn 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 26(51) 

 
 
§ 256 Begäran om parkeringsförbud på Mellanvägens förlängning i Asarum 

2018/3071 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå begäran om parkeringsförbud. 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse har inkommit med begäran om parkeringsförbud på Mellanvägen. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har gjort en genomgång av området och 
konstaterar att Mellanvägens förläng inte är planlagd som allmän gata. Detta gör att 
parkeringsförbud inte kan sättas utifrån tekniska nämnden ansvar som trafikmyndighet. 
 
Mellanvägens förlängning är kommunal mark. Vägen som är gjord kan betraktas som en 
skaftväg avsedd för att fastigheter med adress Mellanvägen ska ha tillgång till sina 
fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 257 Parkeringssituationen Matviks hamn 2018/2888 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att införa 30 dygnsparkering på allmän plats parkeringsplatser under tiden 1/9 till 31/5 
enligt bifogad karta 
 
att trafikmärket klass 1 tas bort på allmän plats parkeringsplatser enligt bifogad karta  
 
att ärendet återrapporteras i teknik- och fritidsnämnden i juni 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Till Karlshamns kommun har inkommit synpunkter på parkeringssituationen i Matviks 
hamn. Beställarverksamhetens gatuförvaltning har besökt platsen tillsammans med 
representant för Matviks Bryggförening. 
 
Området innehåller både parkeringsplatser på kvartersmark och allmän plats. Det är 
olika lagstiftning för parkeringsplatser på kvartersmark och på allmän plats. Det finns 
många olika särintressen inom det begränsade området. Att göra en ny reglering kan 
vara ett led att få till en bättre parkeringssituation under de månaderna som regleringen 
gäller. 
 
Ärendet behandlades senast i tekniska nämnden 2018-10-17 § 203. Förvaltningen 
föreslog att införa 30 dygnsparkering på allmän plats parkeringsplatser under tiden 1/9 
till 31/5 enligt en redovisad karta, att trafikmärket klass 1 tas bort på allmän plats 
parkeringsplatser enligt en redovisad karta. 
 
Nämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att inhämta synpunkter 
från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, Matviks Bryggförening och Hällaryds 
skärgårdsförening. 
 
Yttrande har kommit in från fritidsnämnden, Hällaryds skärgårdsförening och 
kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Karta 
Yttrande från Hällaryds skärgårdsförening 
Yttrande från fritidsnämnden § 124/2018 
Yttrande från kommunstyrelsen § 294/2018 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet inte avslutas utan återrapporteras på 
teknik- och fritidsnämnden i juni 2019. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
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Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
XXXXXXXXXX 
Fritidsnämnden 
Matviks Bryggförening 
Hällaryds Skärgårdsförening 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 258 XXXXXXXX Kommunal skötsel av enskild väg Norra Ebbarpsvägen 

2017/4154 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ställa sig positiv till kommunal skötsel enligt följande villkor: 
 

 Fastighetsägare/vägförening ansöker hos Trafikverket om igångsättningsbeslut 

 Fastighetsägare/vägförening införlivar vägen i enskild väg 20285 som har statligt 
bidrag.  

 Trafikverket ska ha godkänt vägens utformning och standard.  
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit önskemål om kommunal skötsel av enskild väg till 
fastighet XXXXXXX. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har gjort en genomgång av vägen och 
konstaterar att vägen utformning och standard inte uppfyller kravet för kommunal 
skötsel. 
 
Samtal har förts med Trafikverket som kan bistå med del av finansieringen för att få till 
en standardhöjning. Kravet är att fastighetsägare/vägförening ansöker hos Trafikverket. 
 
Vägsträckan är 500 m vilket gör det möjligt att få stadsbidrag även på denna sträcka då 
den är en del i ett vägnät som uppfyller kraven för statsbidrag för enskilda vägar. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Ansökan om kommunal skötsel 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 259 Klagomål Vettekullavägen 2016/3005 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse har kommit in med krav på att Vettekullavägens beläggning ska åtgärdas. 
Antal boende har ökat genom åren och i skrivelsen framförs synpunkter på att vägens 
skick försämras. 
 
För de aktuella vägsträckorna på Vettekullavägen och Matviksvägen, som är enskilda 
vägar, har Karlshamns kommun tecknat ett avtal med vägsamfälligheterna om att sköta 
om vägarna. Vägsamfälligheterna har dock inte varit aktiva sedan kommunen övertog 
skötselansvaret i samband med kommunsammanslagningen på 60-/ 70-talet. 
 
Huvudmannaskapet för en enskild väg ligger på en vägsamfällighet eller på de 
markägare som har fastigheter i vägen. 
 
Karlshamns kommun har gjort ett antal vägutredningar på de aktuella vägsträckorna för 
att se vilka åtgärder som behövs göras för att minimera påverkan av trafiken i samband 
med exploateringen av området. 
 
I samverkan med Trafikverket (hette förr Vägverket) har kommunen även undersökt vad 
som behöver göras för att Karlshamns kommun ska kunna bli huvudman för de aktuella 
vägsträckorna. 
 
Om hela området bebyggs med 200 nya bostäder finns ett antagande att trafiken på 
Vettekullavägen ökar till cirka 1700 fordon/dygn och på Matviksvägen till cirka 750 
fordon/dygn. 
 
I skrivelsen önskas en redovisning av de trafikmätningar som har gjorts i området. De 
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.  
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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:  
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%. 
 
Beläggningsåtgärder 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har lagt in beställning hos kommunens 
beläggningsentreprenör att laga de åtgärder på Vettekullavägen som är genomgångna 
på sträckan. Åtgärderna kommer att utföras under 2019.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
XXXXXXXXXXXX 
Byggnadsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
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§ 260 Underhåll av Beyers väg 2018/3269 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte belägga sista delen av Beyers väg. 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse inkom till Karlshamns kommun 2018-08-26 med begäran om förbättring av 
underhåll av Beyers väg. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har gjort en genomgång av vägen och den 
detaljplan som gäller för vägen. Gatuförvaltningen har även fört samtal med Landstinget 
i Blekinge om hur de nyttjar vägen och de förändringar som är på gång inom 
Landstingets område. 
 
Sammantaget är bedömningen att den sista delen på Beyers väg är grusväg och kan så 
vara med kommunal skötsel. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 33(51) 

 
 
§ 261 Redovisning av projekt 1308 GCM-vägnät, utbyggnad 2017/4048 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Entreprenaden ombyggnad Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan är 
färdigställd. 
 
Entreprenaden belysning Vislandabanan Asarum är påbörjad och arbetet fortskrider. 
Dock finns en risk att projektet får pausas om vintern blir för sträng och då får arbetet 
fortsätta under våren 2019. Om detta sker måste pengarna för projekt 1308 föras över 
till 2019 års budget. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 34(51) 

 
 
§ 262 Ronnebygatan ombyggnad mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 

2017/2123 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Entreprenaden har följt sin tidsplan och slutbesiktning är satt till den 4/12-2018. 
 
Avvikelser som finns i projektet är följande: 
 
- Soffor monteras under våren 2019 
- Cykelställen färdigställs under vintern/våren 2019  
 
Dessa förseningar beror på lång leveranstid hos tillverkarna av soffor och cykelställ. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 35(51) 

 
 
§ 263 Begäran om belysning Södra Bengtsbodavägen, Svängsta hållplats för 

skolbarn 2018/3392 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå begäran om belysning på Södra Bengtsbodavägen som använts som hållplats 
för skolskjuts. 
 
Sammanfattning 
 
En skrivelse har kommit in med begäran om gatubelysning vid hållplats för skolbarn på 
Södra Bengtsbodavägen. 
 
Beställarverksamhetens gatuförvaltning har gjort en genomgång av skolskjutsen med 
hjälp av utbildningsförvaltningen som har inhämtat information av bussbolaget som kör 
skolskjutsen. 
 
Det som kan konstateras i detta arbete är att påstigningsplatsen för skolskjutsen inte är 
en bra plats ur trafiksäkerhetssynpunkt utan bör flyttas längre norrut för att få till en 
bättre påstigningsplats. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
Inkommen skrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Sökanden 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
 
För kännedom  
Förvaltningschef utbildningsförvaltningen Patrik Håkansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 36(51) 

 
 
§ 264 Trafiksituationen Mejerivägen i Asarum 2018/4159 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avbryta försöket på Mejerivägen i Asarum. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har under lång tid gjort olika försök för att minska hastigheten på 
Mejerivägen. Det senaste är att sätta ut trafiköar så att fordonen på Mejerivägen måste 
köra sick-sack och därmed få ner hastigheten.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 37(51) 

 
 
§ 265 Tillgänglighet Vinkelgatan 2018/4161 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att uppmana fastighetsägaren till Landskrona 10 om 
att flytta sina cykelställ till annan del av fastigheten inom Landskrona 10 för att öka 
tillgängligheten på Vinkelgatans trottoar. 
 
Sammanfattning 
 
Synpunkter har inkommit till Karlshamns kommun om att tillgängligheten utanför 
fastigheten Landskrona 10 inte uppfylls för de gående på Vinkelgatans trottoar utanför 
fastigheten Landskrona 10 på grund av att det finns en cykelparkering där. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från gatuingenjör Jonas Johansson 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 38(51) 

 
 
§ 266 Avrapportering Projekt 1148 Kök Möllegårdens skola 2018/1675 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Projektet påbörjades i slutet på september och ett förslag på ett nytt kök har tagits fram 
av Kreativa Storkök. Projektering av ett förfrågningsunderlag kommer att påbörjas inom 
kort. Projektet går enligt tidplan.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Kost Christina Svensson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 39(51) 

 
 
§ 267 Avrapportering Projekt 1144 Svängsta förskola kök 2017/4052 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Framtagning av förslag på en ny planlösning och ett nytt kök pågår av Kreativa Storkök. 
Framtagande och projektering av förfrågningsunderlag påbörjas inom kort och beräknas 
att färdigställas under första kvartalet 2019. 
 
Entreprenaden kan påbörjas efter att tillbyggnaden av vagnhallen på Möllegårdens 
skola (projekt 1149) står klar i april 2019. Detta då mat till förskolan ska tillagas på 
Möllegårdens skola under genomförandet av Svängsta förskolas köksrenovering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från byggnadsingenjör Bodil Gustafsson daterad 2018-11-20 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef kost Christina Svensson 
Fastighetsingenjör Christel Olsson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 40(51) 

 
 
§ 268 Återrapportering projekt 1181 Österslättskolans kök 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. 
 
Ett upphandlingsunderlag av arkitekt är påbörjat för att ta fram strategiska volymskisser 
över skolan. 
 
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 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 41(51) 

 
 
§ 269 Redovisning av fastighetsunderhåll vecka 47 2017/4051 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
I budgeten 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. Vissa planerade 
underhållsåtgärder på driftkontot utgår för att få fastighetsbudgeten i balans. 
 
Redovisning av planerat fastighetsunderhåll avser läge vecka 47. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetsförvaltare Lars Persson 
Underhållsåtgärder 2018 vecka 47 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Ekonom Sandra Belec 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 42(51) 

 
 
§ 270 Svanen 11 Fungerande hörslinga i Stadsteatern 2018/1211 
På grund av jäv deltog inte ledamot Britt Kilsäter (M) i handläggningen av ärendet. 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att ärendet avslutas för tekniska nämndens del. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Magnus Persson informerar att offert har inkommit som innebär en 
översyn för att säkerställa bättre funktionalitet av hörslingorna. Detta blir ett ärende som 
får lyftas in i budget 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsingenjör Anna Holmberg 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 43(51) 

 
 
§ 271 Förslag till Karlshamns kommun - Ta bort det stora fula cementröret som 

ligger på Tärnö nära där färjan lägger till 2018/2883 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bifalla medborgarförslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har kommit in som föreslår att det cementrör som ligger vid 
bryggan där färjan angör på Tärnö skall flyttas. 
 
Förslagsställarens motivering är att det förfular omgivningen och att många stör sig på 
det. 
 
Cementröret ska inte ligga där det nu är placerat och flytt av cementröret är beställt och 
kommer att bli utfört innan årets slut 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson 
Inkommit förslag 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fastighetschef Magnus Persson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 44(51) 

 
 
§ 272 (TN) Uppföljning av investeringsprocessen för Karlshamns kommun samt i 

vissa frågor kring kommunkoncernen 2018/3332 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta yttrandet som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunens revisorer har i samband med en granskning av den långsiktiga ekonomiska 
planeringen följt upp kommunens investeringsprocess. Uppföljningen är genomförd av 
Ernst & Young. Med anledning av detta vill revisionen att kommunstyrelsen (KS) och 
tekniska nämnden (TN) besvarar ett antal frågeställningar. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar kommunens investeringar på uppdrag av KS 
och TN och har därför tagit fram underlaget för denna skrivelse som sammanställts av 
kommunledningsförvaltningen. 
 
Revisorernas uppföljning ligger väl i linje med det utvecklingsarbete som pågår i 
Karlshamns kommun sedan ett par år och styrker att de utvecklingsområden som 
tidigare identifierats av kommunen är relevanta. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse 
Yttrande över revisionens granskning av investeringsprocessen 
Revisorernas skrivelse 
Svar på frågor om investeringsprocessen 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 45(51) 

 
 
§ 273 (TN) Uppföljning av upprättat partneringsavtal med JSB 2018/3329 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anta yttrandet som sitt eget. 
 
Sammanfattning 
 
Revisionen har i en skrivelse begärt besked kring hur tekniska nämnden (TN) och 
kommunstyrelsen (KS) kommer att hantera ett antal risker som revisionen ser i 
partneringavtal. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar de olika projekt som hanteras genom 
partneringavtal på uppdrag av TN och KS och har därför tagit fram underlaget för denna 
skrivelse som sedan sammanställts av kommunledningsförvaltningen. 
 
Partneringupphandlingar är inget nytt för Karlshamns kommun och dess bolagskoncern. 
Flera projekt har genomförts av Karlshamnsbostäder AB (KABO) där denna modell 
använts och inom Karlshamns kommun har det byggts en kompetens kring partnering 
som modell under 2015 och 2016 kopplat till projekteringen av ett nytt vattenverk där 
partnering setts som lämplig avtalsmodell. Då vattenverksprojektet skjutits framåt av 
olika skäl är de projekt som revisionen tittat på de första som faktiskt inneburit ett 
tecknande av partneringavtal för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johanssons tjänsteskrivelse 
Yttrande över revisonens granskning av upprättat partneringavtal 
Revisorernas skrivelse 
Svar på frågor om partnering 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Revisorerna 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 46(51) 

 
 
§ 274 Redovisning av delegationsbeslut december 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Tekniska nämnden har överlåtit beslutanderätten enligt delegationsordning antagen 26 
september 2018 § 185. Dessa beslut ska anmälan till tekniska nämnden för att vinna 
laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 2018-10-27 – 2018-12-12. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 47(51) 

 
 
§ 275 Handlingar för kännedom december 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kännedom under tiden 2018-10-25 – 2018-12-11. 
 

Ärendenr: § Datum Ärende 

2017/1448 52/18 2018-11-12 Protokoll KS § 246/2018 Ekonomisk 
månadsrapport september 2018 
 

2018/98 53/18 2018-11-13 Protokoll samverkansgruppen 
samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-
29 
 

2018/4014 54/18 2018-11-16 Styrelsemöte KKEF 2018-11-06 
 

2018/4014 55/18 2018-11-16 Föreningsstämma för verksamhetsår 
2017 
 

2018/4135 56/18 2018-11-16 Föreläggande 535-4230-2018 från 
Länsstyrelsen Kronoberg om att ansöka 
om tillstånd för regleringen av sjön Mien 
 

2018/3740 57/18 2018-11-26 Protokoll KF § 154 Förslag om nya 
bestämmelser om ekonomisk ersättning 
för förtroendevalda. 
 

2018/2853 58/18 2018-11-27 Protokoll KF § 156 Laboratoriets avgifter 
2019 
 

2015/120 59/18 2018-11-27 Protokoll KF § 162 Entledigande från 
uppdrag i tekniska nämnden, KAFAB och 
EC-stiftelsen – Jörgen Kronsell (MP) 
 

2018/4135 60/18 2018-11-28 Granskningsrapport av tekniska 
nämndens servicefunktioner 
 

2018/3953 61/18 2018-11-30 Protokoll KF § 198 Ordning för inkallande 
av ersättare 2019-2022 
 

2018/4191 62/18 2018-12-07 Förslag till Karlshamns kommun – 
Parkeringsavgifter 
 

2017/1448 63/18 2018-12-11 Protokoll KS § 271 Ekonomisk 
månadsrapport oktober 2018 
 

 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 48(51) 

 
 
§ 276 Beslutsuppföljning december 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning december 
 
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 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Projektingenjör Christer Martinsson 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 49(51) 

 
 
§ 277 Överlämnande av pågående ärenden inom VA-enheten 2018/3976 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att överlämna pågående ärenden inom VA-enheten till Karlshamn Energi Vatten AB 
 
att ärendena avslutas för tekniska nämndens del. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-18 att bolagisera VA-verksamheten. Detta 
innebär att tekniska nämnden från och med 2019-01-01 inte längre är ansvarig 
myndighet för VA-enheten. Ny ansvarig myndighet är istället Karlshamn Energi Vatten 
AB. 
 
Det finns pågående ärenden inom VA-enheten som formellt ska överföras från tekniska 
nämnden till Karlshamn Energi Vatten AB. Dessa redovisas i en separat förteckning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson 
Sammanställning över pågående ärenden 
 
Beslutet skickas till 
 
Karlshamn Energi Vatten AB 
VA-chef Marika Mårtensson 
Christina Svensson nämndsekreterare 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 50(51) 

 
 
§ 278 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar om samrådsmöte med Mark- och 
miljödomstolen angående rivning av Marieberg kraftverk. 
 
Med anledning av att detta är sista sammanträdet med tekniska nämnden framför 
ordföranden ett tack till nämndens ledamöter, ersättare och förvaltningens tjänstemän 
för ett gott samarbete. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-12-12 

Sida 51(51) 

 
 
§ 279 Information från förvaltningschefen / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson informerar om arbete med förberedelse av 
bokslut och kommande verksamhetsplan. Förvaltningen är inne i en rekryteringsprocess 
för flera tjänster. 
 


