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Plats och tid Årydssalen, klockan 13:15 – 17:55, ajournering 14:30-14:50 

Beslutande: Mats Dahlbom Ordförande (C) 
Britt Kilsäter Ledamot (M) 
Anneli Bengtsson Vice Ordf. (S) 
Katrin Johansson Ledamot (S) 
Lars Hasselgren Ledamot (M) §§ 55-56,60-67 
Tor Billing Ledamot (SD) 
Stig Johansson Ledamot (S) 
Gunnar Fastén Ledamot (MP) §§ 55-56,60-67, 73 
Magnus Dagmyr Ledamot (S) 
Jan-Erik Abrahamsson Ledamot (S) 
Jörgen Kronsell Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Catharina Flod (M) 
§§ 68-69, § 73 
 
Per-Ivar Johansson (C) 
§§ 68-72, §§ 74-77 
 
Bo Sandgren (S)  
§§ 70-72, §§ 74-77 

 Lars Hasselgren (M) 
 
 
Gunnar Fastén (MP) 
 
 
Catharina Flod (M) 

 

Närvarande 
ersättare: 

Per-Ivar Johansson 
Mats Olausson 
Elisabet Rosengren 
Patrik Engström 
Catarina Flod 
Tommy Mikkelsen 
Bo Sandgren 
 

(C) §§ 55-56, 60-67 
(M) §§ 55-56,60-67, 73 
(S) 
(S)  
(M) §§ 55-56, 60-67, 70-72 
(SD) 
(S) §§ 55-56, 60-69, 73 
 

Övriga: Daniel Wäppling 
Per Fremark 
Lina Rosenstråle 
Anneli Karlsson 
Marika Wennberg 
Linda Holm 
Daniel Camenell 
Jonas Johansson 
Magnus Persson 
Per Ingströmer 
Christina Svensson 

Kommundirektör §§ 55-56 
VD SBVT §§ 55-56 
Östra Göinge §§ 55-56 
Verksamhetsstrateg § 60 
T.f. VA-chef §§ 55-56, 60 
VA-strateg §§ 55-56, 60 
Utredningsingenjör §§ 60-65 
T.f. gatu- och parkchef §§ 60-65 
Fastighetschef §§ 63-68 
Trafikingenjör §§ 73, 68-72 
Sekreterare 
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Utses att justera: Magnus Dagmyr (S)  

Paragrafer: §§ 55-56, 60-77 

Justeringsdatum:  2017-05-02 

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

 Magnus Dagmyr 
 
Anslag/Bevis 
 
Organ: Tekniska 

nämnden 
  

Sammanträdesdatum: 2017-04-26   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-05-02 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-05-24 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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Innehållsförteckning 
 
Innehållsförteckning .......................................................................................................................1 
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§ 55 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att dagordningen förändras enligt följande: 
 

 Information från presidiet utgår 
 Information från förvaltningschefen utgår 
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§ 56 Information från Per Fremark, VD på SBVT / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Per Fremark VD på SBVT Skåne Blekinge Vattentjänst AB och Lina Rosenstråle 
samhällsbyggnadschef i Östra Göinge är inbjuda till dagens sammanträde för att informera 
om SBVT och deras syn på hur en trygg vattenförsörjning kan säkerställas. 
 
SBVT är ett gemensamt driftbolag vars uppgift är att drifta VA-anläggningarna i Bromölla, 
Olofström, Osby och Östra Göinge. 
 
Syftet är att skapa en effektiv, kompetent och uthållig organisation för drift av delägarnas 
respektive VA-anläggning till nytta för VA-abonnenterna. 
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§ 60 Information till Tekniska nämnden vattendom 2016/1172 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Inom fastigheten Långeboda 1:14 har en befintlig brunn nyttjats via avtal med dåvarande 
ägaren, Asarums församling, för att försörja orten Ringamåla/Långeboda med dricksvatten. 
Att söka vattendom för denna brunn måste göras för att kunna bilda ett 
vattenskyddsområde för täkten. Detta är ett led i att verkställa gällande VA-plan. 
 
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har i dom den 30 mars 2017 lagligförklarat 
uttagsbrunnen, belägen på fastigheten Långeboda 1:14 i Karlshamns kommun, och lämnat 
kommunen tillstånd att från nämnda brunn bortleda grundvatten (mål nr M 3210-16). 
 
Kommunen får bl.a. 
 

 leda bort 6 570 m3 grundvatten/år, dock maximalt 35 m3/dygn. 
 anlägga en ersättningsbrunn inom 30 m från denna brunn om nuvarande skulle bli 

obrukbar. Detta måste anmälas till tillsynsmyndigheten.  
 ta ut maximala dygnsuttaget 35 m3 högst 14 dygn i rad under upp till 12 tillfällen 

per rullande tolvmånadersperiod. Ett sådant tillfälle ska anses vara använt först när 
maxdygnsuttaget har pågått under 3 dygn. 

 
Beslutet skickas till 
 
VA-strateg Linda Holm 
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§ 61 Belysning, del av Kallbadhusets väg 2017/1205 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avvakta med belysning tills medel för hela områdets utbyggnad finns. 
 
Sammanfattning 
 
Ett beslut är taget att belysa den framtida GC-vägen till Kallbadhuset. GC-vägen kommer i 
enlighet med detaljplanen, A365, gå väster om den befintliga vägen till parkeringen väster 
om Väggabadet. 
 
På den tänkta ytan för GC-vägen är det idag skog. Ska belysning anläggas för att belysa den 
tänkta GC-vägen kommer belysningsstolpar hamna bland träden. Ska gatu- och 
parkenheten fortfarande planera in arbetet med att belysa den tänkta GC-vägen kommer 
detta innebära att vi måste fälla träden som finns i linjen för belysningen, ett arbete som 
kommer kosta mer än de medel vi har för belysningen.  
 
Ett helhetsgrepp måste tas för att kunna genomföra planen på rätt sätt gällande GC-väg, 
belysning och parkering.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-03-28 
 Detaljplan A365 

 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 62 Förbättring av belysningen på parkeringen vid Asarumsdalens förskola 2016/642 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att befintlig anläggning får vara kvar tills ett större utbyte sker i närområdet 
 
att i framtida budgetarbetet få mer pengar till utbyte av högtrycksnatrium till LED för att få 
till en energi- och underhållsbesparing.  
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden inkom ett medborgarförslag om att få förbättring av belysningen på 
parkeringen vid Asarumsdalens förskola. Gatuenheten fick då i uppdrag att kontrollera 
platsen för att göra en bedömning om den följer framtagna belysningsbehovet med hänsyn 
till belysningspolicyn för att få likvärdiga förhållanden på motsvarande platser i 
kommunen.  
 
Gatuenheten har kontrollerat platsen under hösten/vintern 2016/2017 och konstaterar att 
belysningsanläggningen är yngre än tio år men den följer de riktlinjer som fanns när 
anläggningen togs i drift. Dock har belysningstekniken utvecklats vilket gör att vi går ifrån 
högtrycksnatrium (gult sken) till LED (vitt sken) och vi kan få en energi- och 
underhållsbesparing vid utbyte. Anläggningen följer inte belysningspolicyn. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson daterad 2017-04-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 63 Förslag till Karlshamns kommun - Belysningsstolpar i Hällaryd, sträckan Kantorsvägen - 
Hällaryds bibliotek 2017/502 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att i dagsläget inte sätta upp belysningsstolpar på den aktuella sträckan 
 
att uppdra åt gatu- och parkenheten att föra samtal med Svenska kyrkan om belysningen i 
det omnämnda området. 
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit medborgarförslag om att sätta belysningsstolpar i 
Hällaryd, sträckan Kantorsvägen - Hällaryds bibliotek. Den aktuella sträckan ägs inte av 
kommunen. Markägare är Svenska kyrkan vilket innebär att kommunen inte kan sätta 
belysningsstolpar på nämnda sträcka utan att en diskussion har förts med markägaren. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson daterad 2017-04-05 
 Inkommit förslag till Karlshamns kommun 
 Delegationsbeslut från administrativ chef Jens Odevall 

 
Beslutet skickas till  
 
Förslagsställaren 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 64 Förslag till Karlshamns kommun - Att grusa och röja skogsvägen mellan Ronnebyvägen 
och Grönadalsvägen 2017/1188 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att inte grusa och röja skogsvägen mellan Ronnebyvägen och Grönadalsvägen. 
 
Sammanfattning 
 
Till tekniska nämnden har inkommit medborgarförslag om att grusa och röja skogsvägen 
mellan Ronnebyvägen och Grönadalsvägen. Sträckan mellan Ronnebyvägen och 
Grönadalsvägen är samfällighet Dala S:1. Detta innebär att kommunen inte kan göra några 
åtgärder på denna sträcka. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson daterad 2017-04-05 
 Inkommit förslag 
 Delegationsbeslut från administrativ chef Jens Odevall 

 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 65 Återställning av enskilda vägar efter körskador genom skogsavverkning 2017/1447 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att anmoda ägaren av väg att snarast tillse att vägen 
återställs till ett sådant skick att kommunen kan utföra vägunderhåll med hjälp av 
befintliga maskiner. 
 
Sammanfattning 
 
När fastighetsägare avverkat och tagit ut virke längs rubricerad väg har den skadats. 
Skadorna är sådana att de kräver reparationer som går utöver normalt underhåll. Den som 
orsakat skadorna ska därför anmodas att reparera dessa, alternativt betala en ersättning 
för att skadorna lagas. 

I kommunens avtal med vägs ägare har kommunen åtagit sig att ”... tills vidare svara för 
väghållarna åvilande väghållningsskyldighet för vägen.”   Skadeståndsanspråk för skador 
på egendom kan inte anses ingå i väghållningsskyldigheten, varför kommunen inte har rätt 
ställa sådana krav. Det är den juridiskt ansvarige för vägen, vägs ägare, som ska göra detta. 

Karlshamns kommun behöver därför uppmana vägs ägare att agera så att vägen återställs 
till ett sådant skick att kommunen kan utföra vägunderhåll med hjälp av befintliga 
maskiner. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från t.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson daterad 2017-04-05 
 
Beslutet skickas till 
 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
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§ 66 Igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll 2016/3617 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bevilja igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 2107 Fastighetsunderhåll. 
 
Sammanfattning 
 
Från och med 2017 kommer Karlshamns kommun att använda sig av 
komponentavskrivningar för sina fastigheter. Komponentavskrivningar innebär att en 
tillgång, t.ex. en fastighet, delas in i ett antal komponenter.  
 
För en fastighet kan dessa vara fönster, tak, fasad, ventilationsanläggning m.m. Dessa 
komponenter skrivs sedan av var för sig utifrån den enskilda komponentens förväntade 
nyttjandetid. När en komponent ersätts så betraktas detta som en ersättningsinvestering 
som skrivs av utifrån den aktuella komponentens förväntade nyttjandetid.  
 
Detta medför att den underhållsbudget som tidigare har funnits nu delas i två delar. En del 
ligger kvar i den löpande driftbudgeten och en del läggs som en investering på 
investeringskonto 2107 Fastighetsunderhåll.  
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-03-09 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 67 Lasarettet 8 Tecknande av förgävesprojektering 2016/4269 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att eftersom Hemsö Vårdfastigheter AB sålt rubricerad fastighet, ge fastighetschefen i 
uppdrag att teckna ett förgävesprojekteringsavtal med den nye fastighetsägaren för 
Lasarettet 8. 
 
Sammanfattning 
 
Ärendet behandlades senast i tekniska nämnden 2016-12-07 § 187. Nämnden gav då 
fastighetschefen i uppdrag att teckna ett förgävesprojekteringsavtal med fastighetsägaren 
Hemsö Vårdfastigheter AB.  
 
Hemsö Vårdfastigheter AB har nu sålt fastigheten vilket innebär att tekniska nämnden 
behöver ge fastighetschefen ett nytt uppdrag. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2017-04-11 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Omsorgsnämnden 
Omsorgsförvaltningen 
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§ 68 Information om fastighetsenhetens projekt / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Magnus Persson informerar om pågående projekt inom fastighetsenheten: 
 
Rörmokaren 2 
Karlshamns kommun köpte fastigheten från Karlshamnsfastigheter under 2016. Den ska 
ersätta arbetsmarknadsenhetens lokaler på Pilen då dessa är dåliga och ska rivas.  
 
Nuläge: 
Arkitekt har inventerat dagens lokaler och behov, en tanke var att även Tubbaryds 
medarbetare skulle kunna få omklädningsrum här, men detta gick inte. Ritningar för 
fastigheten är framtagna. Genomgång pågår med arkitekt och arbetsmarknadsenheten för 
att se vilka delar som enheten kan göra själva. Detta håller nere priset på ombyggnationen 
samtidigt som det är bra arbetsuppgifter för arbetsmarknadsenheten. 
 
Nybyggnad av kontor i Tubbaryd 
 
Projektet är tänkt att åtgärda de arbetsmiljöproblem som finns i anläggningen och att få 
mer anpassade och ändamålsenliga lokaler. 
Projektet har gått lite i stå då vi i dagsläget inte vet hur många arbetsplatser som krävs på 
Tubbaryd bland annat med anledning av den nya intern serviceorganisationen. 
 
Nuläge: 
Det finns ritningar framtagna för att inrymma befintlig personal som är på Tubbaryd idag. 
 
Möllebackens förskola - kök 
 
Förskoleköket är utdömt av Miljöförbundet Blekinge Väst och går på dispens. 
 
Nuläge: 
Storköksarkitekter arbetar med att ta fram handlingar för ombyggnationen. 
Förhoppningsvis hinns det med till sommaren så att arbetet kan påbörjas då, annars måste 
ombyggnationen vänta tills Östralyckes kök är färdigbyggt. 
 
Restaurang Östralycke 
 
Miljöförbundet Blekinge Väst anser att en ombyggnad senast 2018 är avgörande för en 
fortsatt verksamhet i dessa lokaler. Hela köket ritas om i den nya etappen på Östralycke. 
Flytt av 1,2 mkr från 2018 till 2017 för inköp av storköksutrustning har begärts. Tanken är 
att dessa ska vara i paviljonger under byggnationstiden och sedan användas i den nya 
fastigheten.  
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Detta projekt är uppdelat och innefattar även vagnhall på Stenbackanavet, detta projekt 
pågår. 
 
Nuläge: 
Vagnhallen har ritats upp. Avvaktar kommunstyrelsens beslut om att få flytta pengar till 
2017. Slutdatum för detta projekt är årsskiftet 2018/2019. 
 
Ombyggnad av torget 
 
En idétävling över torgets framtida planering med en ny byggnad genomfördes 2012. Det 
vinnande förslaget som gjordes av Sweco AB utvecklades under 2014 till en 
genomförandeplan innehållande en investeringskalkyl som visade på en investeringsutgift 
på 60 miljoner för genomförande av en total ombyggnad av torget inklusive en ny byggnad.  
Med utgångspunkt från den tidigare framtagna torgplaneringen som gjordes 2014 har 
tekniska nämnden blivit tilldelad 20 miljoner kronor för att bygga en ny byggnad på torget. 
Torghandeln blir tills vidare kvar på sin nuvarande plats. 
 
Nuläge: 
Framtagande av slutlig utformning och kostnad för byggnation pågår. En upphandling ska 
påbörjas kring entreprenör i den nya byggnaden enl. LUK, Lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner. En tidig upphandling möjliggör att entreprenören själv kan 
påverka innehållet i byggnaden och även sänka våra kostnader då de kan få ansvaret att 
inreda. Avvaktar rivningsbeslut från kommunfullmäktige. Diskussion pågår med 
Glassboden. Beräknat färdigställande vår/sommar 2019. 
 
Ombyggnad Väggaskolan H och F-hus 
 
Lokalerna för undervisning på yrkesprogrammen i Hus F och H är i behov av såväl 
renovering som utökning, för att tillfredsställande kunna genomföra undervisning i 
synnerhet som även vuxenutbildning ska kunna bedrivas där.  
Även lokalfrågan för introduktionsprogrammens språkintroduktion behöver belysas. För 
personalen behövs fungerande lärararbetsplatser, vilket inte fullt ut kan tillfredsställas 
idag. Effekterna av att skolledningen och delar av administrationen är placerad långt från 
verksamheten är också en fråga som behöver utredas. En arkitekt är inkopplad för att 
uppdatera en äldre lokalutredning. 
När utredningen är klar ska den processas av verksamheten, sedan ska åtgärder tas fram 
och kostnadsberäknas. 
 
Asarums IP 
 
Nybyggnation av klubbhus inkl. komplementbyggnader. Rivning av det gamla klubbhuset 
och komplementbyggnader.  
 
Nuläge: 
En ny detaljplan håller på att tas fram för området. En förstudie har inletts för att se vad 
som kan göras på Asarums IP. Målet med förstudien är att få fram ett underlag kring vad 
som ska göras på Asarums IPs område och få fram en kostnad för detta. 
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Träningshall Jössarinken 
 
Fritidsnämnden har blivit beviljade pengar och starttillstånd för att projektera en ny 
träningshall i Mörrum. Fastighetsenheten bistår med projektledare. 
Vi har projekterat fram ett förslag på ny hall, men den blev för dyr så en ny avskalad hall 
håller på att tas fram.  
 
Citygallerian 
 
Socialnämnden har beslutat att samla IFO i gemensamma lokaler. Beslut är taget att hyra in 
lokaler i Citygallerian. Ansökan om bygglov för de nya lokalerna är inlämnade. Beräknad 
inflyttning i de nya lokalerna är årsskiftet 2018/2019. Fastighetsenheten ser över 
nuvarande avtal som ska sägas upp. Fastighetsenheten är behjälpliga verksamheten 
avseende projekteringen av lokalens innehåll, möbler, belysning, it-lösningar m.m. 
 
Förgävesprojekteringar 
 
Östralycke 
Avtal är tecknat med Karlshamnsbostäder. Projektering pågår. Evakuering med paviljonger 
förbereds. Hyresberäkning erhålls i början av juni. Ärende om att teckna avtal kommer upp 
på tekniska nämnden i juni. Om hyresavtal tecknas är målet att börja riva befintlig byggnad 
i sommar när skolan är stängd. 
 
Mariegården i Svängsta 
Avtal är tecknat med Karlshamnsbostäder. Projektering pågår. Ritningar är framtagna och 
ansökan om bygglov är inlämnat. Förhoppningsvis får vi hyresberäkning till sommaren 
 
Gamla psykiatrins lokaler 
Träffar nya fastighetsägaren på plats i lokalen 26 april. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-04-26 

sid 17 av 26 

 

§ 69 Beställning av konsultutredning för trafiklösning för västra infarten 2017/1453 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att begära 140 000 kr från kommunstyrelsen för att vidare utreda hur trafikproblemet vid 
västra infarten kan lösas. 
 
Sammanfattning 
 
4 olika alternativ för ombyggnad av västra infarten mot centrum har tagits fram. 1 av dessa 
alternativ föreslås vidare utredas av konsult för att erhålla ett tillfredsställande 
beslutsunderlag. 
 
Västra infarten har hög kapacitet t.o.m. trafikplats Hinseleden/Prinsgatan. Intilliggande 
korsning Hinseleden/Ågatan har betydligt lägre kapacitet med enbart reglering med 
väjningsplikt från Ågatan, vilket ofta leder till långa köer på Ågatan och Rådhusgatan under 
högtrafik.  
 
I det första alternativet stängs Ågatan norrut så att den mindre korsningen med 
kapacitetsproblem försvinner. För att enkelt kunna ta sig till torget måste Rådhusgatan 
dubbelriktas. Problemet med detta alternativ är att tillgängligheten till Citygallerians p-hus 
minskar och trafiken framför Rådhuset ökar, vilket inte fungerar bra ihop med 
torgutredningen. Därför föreslås nämnden inte gå vidare med detta alternativ. 
 
Det andra alternativet innebär att de båda trafikplatserna byggs ihop till en 
cirkulationsplats med betydligt högre kapacitet är båda dagens trafikplatser. Kostnaden för 
denna åtgärd är hög, uppskattningsvis runt 25 Mkr eftersom ytterligare en bro måste 
anläggas över Mieån. Problemet med detta alternativ är att trafikplatsen blir alltför stor för 
att passa in på aktuell plats och kostnaden blir hög. 
 
I det tredje alternativet görs en mindre mer stadsmässig cirkulationsplats med delvis 
överkörningsbar rondell som får plats inom aktuell trafikplats Hinseleden/Prinsgatan. 
Järnvägsbron byggs om för att klara dubbelriktad trafik. Bedömd kostnad 15 Mkr. 
 
I det fjärde alternativet görs en mindre mer stadsmässig cirkulationsplats med delvis 
överkörningsbar rondell som får plats inom aktuell trafikplats Hinseleden/Prinsgatan. 
Trafiken söderut löses inom befintlig hårdgjord yta. Bedömd kostnad 8 Mkr. 
 
I samtliga alternativ med cirkulationsplats kommer torget att trafikeras via Christopher 
Schrödersgatan som dubbelriktas. En viktig del i utredningen blir hur denna ska utformas 
för att klara den ökade trafiken. 
 
Alternativ 4 bedöms vara det alternativ som bäst löser trafikproblemen vid västra infarten 
och samtidigt bäst passar in på aktuell plats och ger en rimlig entreprenadkostnad. För att 
hålla ner utredningskostnaderna är förslaget att endast detta alternativ utreds och att 
nämnden begär 140 000 kr för att bekosta utredningen. En enkel kostnadsbedömning för 
utredningens olika moment redovisas tillsammans med enkla skisser över de olika 
alternativen. 
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Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2017-04-04 
 Förslag på åtgärder 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 70 Tekniska nämndens yttrande över samrådshandling Helsingborg 15 och 16 2017/1587 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att stödja de tekniska enheternas yttrande. 
 
Sammanfattning 
 
En privat fastighetsägare vill komplettera befintlig bostadsbebyggelse och utöka 
ändamålen med kontor och handel. Kulturhistoriska värden hos befintliga byggnader 
kräver anpassning av ändringar för att behålla fastigheternas historiska karaktärsdrag. 
 
Planområdet på 800 kvm är beläget norr om Rådhusgatan och öster om Regeringsgatan. 
 
De tekniska enheterna har inget att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2017-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Trafikingenjör Per Ingströmer 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2017-04-26 

sid 20 av 26 

 

§ 71 Tekniska nämndens yttrande över granskningshandling Långasjönäs 1:46 2017/933 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att stödja de tekniska enheternas yttranden. 
 
Sammanfattning 
 
Planområdet ligger 3 km norr om Asarum inom Långasjönäs Camping. Fastigheten ägs av 
Karlshamns kommun, men är upplåten genom tomträtt till privat näringsidkare. 
 
För att fastighetsägaren ska kunna utöva regelbunden tillsyn av campingen möjliggör 
detaljplanen boende på Rättarebostället.  
 
Trafikenheten, gatuenheten, fastighetsenheten, driftenheten och VA-enheten har inget 
ytterligare att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2017-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
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§ 72 Tekniska nämndens yttrande över granskningshandling Hästaryd 1:2 Jössarinken 
2017/1586 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att stödja de tekniska enheternas yttranden. 
 
Sammanfattning 
 
Planområdet på 7 hektar ligger i sydöstra hörnet av Mörrum, intill Byggesvägen. 
 
Karlshamns kommun planlägger fastigheten för att kunna utveckla befintlig verksamhet, 
idrottsanläggning, men även möjliggöra skol-, kontors- och handelsändamål.  
 
En ny ishall planeras att byggas norr om befintlig ishall och vägen, Jössastigen flyttas för att 
förbättra trafiksituationen vid match. 
 
De tekniska enheterna har inget ytterligare att erinra. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Per Ingströmer daterad 2017-04-13 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
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§ 73 Nämndinitiativ till tekniska nämnden om processbeskrivning för projekt 2017/1222 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Ett nämndsinitiativ har lämnats till tekniska nämnden där man pekar på behovet av 
löpande strukturerad information kring Torgprojektet. Nämndens ordförande har gett 
undertecknad i uppdrag att ta fram ett förslag på svar. 
 
Tekniska nämndens roll i olika projekt är inte alltid tydlig då nämnden ofta har rollen som 
ren utförare av större projekt som inte initierats i nämnden medan det i andra fall är 
nämnden som är både den som tagit initiativ och driver projektet. Detta har sin grund i de 
reglementen som kommunfullmäktige antagit.  
 
Förenklat kan sägas att större byggnadsprojekt i normalfallet är initierade i andra nämnder 
(inkl. kommunstyrelsen) medan tekniska nämnden har att utföra projektet. Detta är fallet 
när det gäller torget, Väggaskolan, exploateringar och Asarums IP. Exempel på projekt där 
tekniska nämnden både initierat och driver projekten är kontorshus Tubbaryd samt 
projekt inom VA, Gata och Trafik (då dessa inte ingår i exploateringsprojekt). 
 
Då den ansvarsfördelning som gäller möjligtvis kan uppfattas som otydlig kan ett behov 
finnas av att informera om hur olika projekt framskrider för både ”beställare och utförare” 
när det är fler nämnder inblandade. 
 
Detta bör i tekniska nämndens fall kunna lösas genom att en stående punkt tillförs 
dagordningen där ansvariga kan lämna information kring de projekt som hanteras av 
nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från kommundirektör Daniel Wäppling daterad 2017-04-17 
 Nämndsinitiativ 

 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Tekniska nämndens sekreterare 
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§ 74 Förordnande av nya personuppgiftsombud 2017/1562 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förordna kommunjurist Annabel Cifuentes och nämndsekreterare/jurist Cecilia 
Bernhardsson till personuppgiftsombud. 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftslagen (1998:204) PuL föreskriver att behandling av personuppgifter som är 
helt eller delvis automatiserade ska anmälas till tillsynsmyndigheten, (Datainspektionen) 
innan sådan behandling genomförs. Om den personuppgiftsansvarige dvs. styrelsen och 
nämnden, har anmält till tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och vem 
det är, behöver anmälan om behandling av personuppgifter inte göras.  
 
Personuppgiftsombudet ska bl.a. ha till uppgift att se till att den personuppgiftsansvarige, 
dvs. styrelsen och nämnderna behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.  
 
Samtliga nämnder förutom valnämnden beslutade 2011 att förordna Jens Odevall, 
administrativ chef till personuppgiftsombud. Jens Odevall har nu föreslagit att rollen som 
personuppgiftsombud ska flyttas över till kommunens jurister. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från kommunjurist Annabel Cifuentes och nämndsekreterare/jurist 
Cecilia Bernhardsson daterad 2017-04-12 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Nämndsekreterare/jurist Cecilia Bernhardsson 
Administrativ chef Jens Odevall 
Förvaltningschefen för samhällsbyggnad 
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§ 75 Beslutsuppföljning april 2017 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-04-04. 
 Beslutsuppföljning april 

 
Beslutet skickas till 
 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
T.f. VA-chef Marika Wennberg 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Trafikingenjör Per Ingströmer 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
T.f. gatu- och parkchef Jonas Johansson 
Utvecklingsstrateg Anneli Karlsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Måltidschef Christina Svensson 
VA-strateg Linda Holm 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
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§ 76 Handlingar för kännedom april 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls handlingar för kännedom under perioden 2017-02-23 – 2017-04-04. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-04-05 
 Förteckning över handlingar för kännedom under perioden 2017-02-23 – 2017-04-

04 
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§ 77 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2017-04-04 2017/8 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-02-23 – 2017-04-04. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2017-04-05 
 Förteckning över fattade beslut på delegation under perioden 2017-02-23 – 2017-

04-04 


