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Plats och tid Asarumssalen, klockan 14:00—15:00 

Beslutande Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Katrin Johansson 1:e vice ordf (S) 
Bodil Frigren Ericsson 2:e vice ordf (L) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Ulf Ohlsson Ledamot (M) 
Lennart Ung Ledamot (KD) 
Görgen Lennarthsson Ledamot (SD) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Tor Billing (SD) 
Maria Hjelm Nilsson (C) 
Thomas Qvarnström (MP) 
Elisabet Rosengren (S) 

 Håkan Abramsson (SD) 
Henrik Häggblad (C) 
Hossam Al Massri (MP) 
Siri Näslund (S) 

 

Närvarande 
ersättare 

 
Catarina Flod 

 
(M) 

Lars Hasselgren 
Bo Sandgren 
Britt Kilsäter 
Magnus Dagmyr 

(M) 
(S) 
(M) 
(S) 

Övriga Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
Christina Svensson, sekreterare  

 

Paragrafer §§ 1-7  

Utses att justera  Katrin Johansson (S) 

Justeringsdatum  2019-01-08 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Christina Svensson  
   
Ordförande …………………………………………  
 Mats Dahlbom  
   
Justerande …………………………………………  
 Katrin Johansson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Teknik- och fritidsnämnden 

Beslutsdatum: 2019-01-07 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-01-09 

Tillkännages t.o.m. 2019-01-30 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 1 Val av justerare 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att utse Katrin Johansson (S) att justera protokollet. 
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§ 2 Godkännande av dagordning 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 3 Sammanträdestider för teknik- och fritidsnämnden 2019 2018/4255 
 
Teknik- och fritidsnämndens 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 
 
att sammanträdena börjar klockan 13:15. 
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att sammanträdena börjar klockan 13:15. 
 
Ulf Ohlsson (M), Tor Billing (SD), Bodil Frigren Ericsson (L), Stig Johansson (S), 
Elisabet Rosengren (S) yrkar bifall till ordförandens yrkande. 
 
Görgen Lennarthsson (SD) och Thomas Qvarnström (MP) yrkar att sammanträdena 
börjar klockan 08:15. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att teknik- och fritidsnämnden 
bifaller ordförandens förslag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Ledamöter och ersättare  
Berörda tjänstemän 
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§ 4 Förordnande av dataskyddsombud – Teknik- och fritidsnämnden 2018/477 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att förordna Therese Jigsved på kommunalförbundet Sydarkivera som 
dataskyddsombud. 
 
Sammanfattning 
 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning och kompletterande 
svensk dataskyddslag i kraft. Det övergripande syftet med den nya lagstiftningen är att 
säkerställa människors rätt till skydd av sina personuppgifter. Inom en kommun är varje 
nämnd en myndighet och personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter 
inom sitt verksamhetsområde. 
 
I EU:s allmänna dataskyddsförordning stadgas, enligt artikel 37, att varje myndighet ska 
utse ett dataskyddsombud. Kommunstyrelsen beslutade 2018-03-27 § 101, att ingå 
avtal med Sydarkivera om anslutande tjänst gällande dataskyddsombud. Samtliga 
nämnder ska i sin tur utse en eller flera personer hos Sydarkivera till dataskyddsombud, 
inför att förordningen ska börja tillämpas den 25 maj. Dataskyddsombudets 
kontaktuppgifter ska offentliggöras samt skickas till tillsynsmyndigheten dvs. 
Datainspektionen. 
 
Dataskyddsombudet ska ha en kontrollerande och rådgivande funktion. Samtidigt ska 
myndigheten självständigt bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av 
dataskyddsombudet. Den person som utses till dataskyddsombud ska ha tillräckliga 
kunskaper om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, 
sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt 
och oberoende i organisationen och ska rapportera till högsta ledningen. 
 
Dataskyddsombudet ska ges möjlighet att delta i hanteringen av alla frågor som rör 
behandling av personuppgifter. Vidare ska dataskyddsombudet bland annat övervaka 
att dataskyddsförordningen följs, utbilda organisationens personal, ge råd i frågor om 
konsekvensbedömningar och samarbeta med tillsynsmyndigheten.  
Det är enligt dataskyddsförordningen möjligt att utse ett dataskyddsombud för samtliga 
nämnder inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson 
 
Beslutet skickas till 
 
Datainspektionen  
Sydarkivera  
Cecilia Bernhardsson, kommunjurist  
Ulrika Nordén Johansson, förvaltningschef 
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§ 5 Delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden 2019 2019/39 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till delegationsordning för teknik- och fritidsnämnden har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till delegationsordning 2019-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet författningssamlingen 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Servicecenter 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Kanslichef Erik Bergman 
Verksamhetschefer och enhetschefer inom teknik- och fritidsnämndens område 
Gatuingenjör Jonas Johansson 
Trafikhandläggare Per Olsson 
Föreningskonsulent Peter Larsson 
Markförvaltare Linnéa Persson 
Markförvaltare Martin Einarsson 
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§ 6 Attestordning för teknik- och fritidsnämnden 2019 2019/40 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att anta ny attestordning för driftbudget från och med 2019-01-01 med ändring att till 
konto 6020 utse gatuingenjör som beslutsattestant och som ersättare utse koordinator. 
 
Sammanfattning 
 
Ny attestordning för driftbudget krävs från och med 2019-01-01 på grund av ny 
nämndsorganisation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
TFN Attestordning 2019-01-01 
 
Yrkanden 
 
Ulf Ohlsson (M) yrkar att konto 6020 ändras så att beslutsattestant och ersättare inte är 
samma befattning. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med Ulf Ohlssons yrkande 
och finner att detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Envar attestant 
Lönechef Annika Risberg 
Ekonomichef Mats Sellfrid 
Systemförvaltare Jörgen Nilsson 
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§ 7 Yttrande över detaljplan för Rävabygget 4:1 2018/4391 
 
Teknik- och fritidsnämndens beslut 
 
att inte ha några synpunkter över detaljplan för Rävabygget 4:1. 
 
Sammanfattning 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt expansion av Södra Cell Mörrum i 
riktning norrut. Detaljplanen innebär att ett markområde som idag främst består av 
skogs- eller ängsmark planläggs för industriändamål.  
 
Detaljplanen är generell till sin karaktär och avses medge flexibilitet för etablering av 
industriverksamheter. Detaljplanen syftar även till att åstadkomma en bra avvägning 
mellan naturvård och industriintressen och tar hänsyn till områden med höga 
naturvärden. 
 
Enheterna inom teknik- och fritidsnämndens område har framfört följande: 
 
Yttrande från parkverksamheten 
Inga synpunkter eftersom kommunen inte är huvudman för allmän plats natur. 
 
Yttrande från fritidsverksamheten 
Inga synpunkter. 
 
Yttrande från gata och trafik 
Inga synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Remisshandlingar från byggnadsnämnden 
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Bo/Bygg--bo/Planering/Aktuella-planarbeten-
/Detaljplan-for-del-av-Ravabygget-41-mfl-Sodra-Cell/  
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Parkingenjör Sara-Marie Rännbäck 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Gatuingenjör Jonas Johansson 

http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Bo/Bygg--bo/Planering/Aktuella-planarbeten-/Detaljplan-for-del-av-Ravabygget-41-mfl-Sodra-Cell/
http://www.karlshamn.se/sv/Karlshamn/Bo/Bygg--bo/Planering/Aktuella-planarbeten-/Detaljplan-for-del-av-Ravabygget-41-mfl-Sodra-Cell/

