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§ 1 Godkännande av dagordning / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med förändringen att ärendet förvaltningschefen informerar 
stryks.  
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§ 2 Mörrums Överföringsledning - avrapportering Januari 2013/2014 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut avseende överklagad ledningsrätt togs i Mark- och miljödomstolen 31:e oktober 
2018. Domstolen återförvisade ärendet för fortsatt handläggning hos Lantmäteriet p.g.a. 
formaliafel vid Lantmäteriets delgivning. Nytt sammanträde planeras v4. 
 
Konsekvensen av beslutet är att ledningsarbetena över berörd fastighet inte kan slutföras 
ännu. 
 
Pågående arbeten avser nu bropassagen över Mörrumsån samt diverse 
uppstädningsarbeten och säkrande av arbetsområdet över vintern. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från entreprenadingenjör Peter Hammarström daterad 2017-12-19 
 
Beslutet skickas till 
 
Entreprenadingenjör Peter Hammarström 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 3 Information om förlängd drift av Mörrums avloppsreningsverk 2017/232 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
VA-strateg Linda Holm informerar att kommunen fått beslut från 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne vilket innebär att driften av Mörrums 
avloppsreningsverk kan fortsätta under 2018. 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-strateg Linda Holm 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 4 Information om tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Sternö 
avloppsreningsverk 2014/3723 

 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
VA-strateg Linda Holm informerar att kommunen har fått beslut från 
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Skåne om tillstånd till befintlig och utökad 
verksamhet för Sternö avloppsanläggning  
 
Miljöprövningsdelegationen skjuter under en prövotid upp frågan om vilka slutliga villkor 
som ska gälla beträffande desinfektion för att förhindra spridning av 
sjukdomsframkallande organismer från avloppsreningsverkets utsläpp i 
Karlshamnsfjärden. Särskilt fokus ska läggas på förhållandena under badsäsong vid 
Väggabadet. 
 
Miljöprövningsdelegationen skjuter även upp frågan om vilka slutliga villkor som ska gälla 
för utsläpp av vissa särskilt förorenande ämnen (diklofenak, östradiol och etinylöstradiol) 
upptagna i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 
 
Utredning och förslag till slutliga villkor ska lämnas in till Miljöprövningsdelegationen vid 
Länsstyrelsen Skåne senast tre år efter det att tillståndet tagits i anspråk. 
 
Beslutet skickas till 
 
VA-strateg Linda Holm 
VA-chef Marika Mårtensson 
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§ 5 Återrapportering konsekvenser av anpassningar internbudget 2017 2016/3111 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna återrapporteringen. 
 
Sammanfattning 
 
Under året som gått så har anpassningarna i internbudget 2017 fått en del omedelbara 
konsekvenser. Det är främst inom fastighet – och driftservice som konsekvenserna 
uppstått och då gällande underhåll och skötsel.  
 
Även måltidsservice har fått planera om och frångå sin serviceplan och endast genomföra 
akuta investeringar, vilket på sikt kommer att få konsekvenser. När det gäller 
gatuunderhåll så ser vi att bekämpning av ogräs har blivit eftersatt som en direkt 
konsekvens av att 1 tjänst rationaliserats bort. 
 
Underhållet på reinvesteringar gällande belysning och beläggning kommer att öka i 
framtiden som en konsekvens av minskade medel under 2017. 
 
Den förväntade intäktsökningen på 1,3 mkr genom höjda arrenden och hyror har inte 
uppfyllts. Ett arbete är påbörjat och kommer att ge ekonomiska effekter först 2018 och 
kommande år framöver. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson daterad 2018-01-04 
Återapportering konsekvenser anpassningar 2017 
 
Beslutet skickas till 
 
Tekniska nämndens ledamöter och ersättare 
Förvaltningschef Ulrika Norden Johansson 
Verksamhetschef Jörgen Svensson 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
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§ 6 Information om ombyggnad av Stortorget 2017/491 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Fastighetschef Magnus Persson informerar om ärendet. Bygglovet har överklagats och 
projektet försenas därmed. Styrgruppen kommer att ha ett nytt möte. Där kommer beslut 
fattas om hur man under tiden kan arbeta vidare med projektet. 
 
Beslutet skickas till 
 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 7 Ny prioriteringslista för investeringsprojekt 1308 gc-vägnät 2018 2017/4048 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bygga ut och belysa GC-vägnätet med följande 
prioritering: 
 

1. Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 
2. GC-vägbelysning på Vislandabanan mellan Prästgårdsallén och Ängsvägen i Asarum 
3. Saltsjöbadsvägen mellan Idrottsvägen och rökeriet 

att flytta totalt 656 000 kr från 2017 års budget till 2018 års budget fördelat enligt 
följande: 
 

1. 100 000 från projekt 1313 Omskyltning hastigheter 
2. 336 000 från projekt 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder 
3. 220 000 från projekt 1308 GC-vägutbyggnad 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att revidera flerårsplanen 2018-2022 GC-vägutbyggnad 
där hänsyn även ska tas till belysningsbehovet på befintliga GC-vägar. 
 
Sammanfattning 
 
2018 finns 3 Mkr anslaget till investeringsprojekt 1308 gc-vägnät. 2018 föreslås gång-
/cykelvägnätet byggs ut för 3 Mkr enligt följande: 
 

 Ronnebygatan, upphöjning körbana mellan Kungsgatan och Regeringsgatan för 2,2 
Mkr 

 GC-väg längs Saltsjöbadsvägen mellan Idrottsvägen och Rökeriet, 800.000 Kr 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2017-12-22 
Prioriteringslista för GC-vägnätet för 2018 
 
Yrkande 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar om följande att-satser: 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att bygga ut och belysa GC-vägnätet med följande 
prioritering: 
 

4. Ronnebygatan mellan Kungsgatan och Regeringsgatan 
5. GC-vägbelysning på Vislandabanan mellan Prästgårdsallén och Ängsvägen i Asarum 
6. Saltsjöbadsvägen mellan Idrottsvägen och rökeriet 

att flytta totalt 656 000 kr från 2017 års budget till 2018 års budget fördelat enligt 
följande: 
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4. 100 000 från projekt 1313 Omskyltning hastigheter 
5. 336 000 från projekt 1325 Trafiksäkerhetsåtgärder 
6. 220 000 från projekt 1308 GC-vägutbyggnad 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att revidera flerårsplanen 2018-2022 GC-vägutbyggnad 
där hänsyn även ska tas till belysningsbehovet på befintliga GC-vägar. 
 
Beslutsgång 
 
Ordförande ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande och finner att 
detta är nämndens mening. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Fastighetschef Magnus Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Projektingenjör Jonas Johansson 
Projektingenjör Frida Stålebjer 
Ekonom Susanne Andersen 
Ekonom Lisbeth Sunesson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 8 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av landsvägsbron över Mörrumsån 2018/30 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda förslaget 
 
att ärendet återrapporteras på tekniska nämndens sammanträde i maj 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till Karlshamn har inkommit om att belysa landsvägsbron över Mörrumsån. 
Föreningen Hallo Mörrum, som förslagsställaren företräder, erbjuder sig att vara behjälplig 
i arbetet. 
Karlshamns kommun ställer sig positiv till förslaget med att belysa landsvägsbron över 
Mörrumsån.  
 
Att belysa Landsvägsbron över Mörrumsån kan vara kostsamt. Det kan erfordras en del 
tekniska lösningar för att kunna utföra installationen och för att få fast fästen för kablage 
och armaturer. 
 
Bron förvaltas av Trafikverket och tillstånd av olika slag kan erfordras från dem och likaså 
från Länsstyrelsen.  
 
För att kunna få en så trivsam och bra belysning som möjligt behöver möjligheterna 
utredas. Utifrån utredningen som kartlägger kostnader och förslag på installationer upptas 
denna fråga i nämnden maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-01-16 
Inkommit förslag till Karlshamn 
Beslut från nämndsekreterare Erik Bergman 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Beslutsuppföljningen 
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§ 9 Slopande av parkeringsplatser Christopher Schrödersgatan 2017/3740 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att avslå förslaget med att slopa parkeringsplatserna på Christopher Schrödergatan 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över andra parkeringslösningar för transporter 
av kistor. 
 
Reservationer 
 
Britt Kilsäter (M) och Lars Hasselgren (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Svenska Kyrkan har inkommit med skrivelse om att slopa parkeringsplatserna på 
Christopher Schrödersgatan. 
 
Förståelse för problematiken finns, dock kan det inte mötas med att slopa 
parkeringsplatserna på Christopher Schrödergatan.  
 
Stortorget i Karlshamn har en etablerad verksamhet med torghandel. För att denna handel 
ska vara möjlig erfordras det att handlarna har möjlighet att ha sina fordon med varor i 
nära anslutning till deras verksamheter.  
 
En tidigare lösning var att ha fordonen parkerade på torget, en lösning som skymde 
butikernas entréer och skyltfönster på Drottninggatan från Stortorget. Utifrån detta 
nyttjade man den tillgängliga parkeringen längs Christopher Schrödergatan mellan 
Drottninggatan och Kungsgatan till parkering för lastbilar.  
 
Därmed medger detta i dagsläget problematik med att uppfylla Svenska kyrkans önskan 
om att använda den södra porten till Carl Gustafs kyrka.  
 
Men med den beskrivna problematiken som kvarstår ser vi att en lösning måste fastställas 
och överlämnar detta till trafikenheten som får utreda en lösning tillsammans med 
Pastoratet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Daniel Camenell daterad 2018-01-16 
Inkommen skrivelse från Svenska Kyrkan 
 
Beslutet skickas till 
 
Svenska Kyrkan 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 10 Handikappanpassning av scen på Karlshamns stadsteater 2016/3469 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att ta med denna lösning i tekniska nämndens investeringsbudget för 2019 med 250 000 
kronor. 
 
Reservationer 
 
Britt Kilsäter (M) och Lars Hasselgren (M) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
att en utredning bör göras, sett till en helhetslösning.  
 
Sammanfattning 
 
En medborgare har föreslagit en handikappanpassning av scenen på stadsteatern i 
Karlshamn. 
 
En översyn av möjliga åtgärder är gjord och det har konstaterats att en trapphiss skulle 
kunna vara ett alternativ. Detta är en trappa som omvandlas till en hiss. 
 
Inköp och installation av denna typ av lösning kostar cirka 200 000 kronor exkl. moms. 
Priset är ett cirkapris då det krävs speciella anpassningar som inte blir tydliga förrän 
åtgärden genomförs. Till summan kommer en servicekostnad under garantitiden på 8 000 
kronor. 
 
Det estetiska i denna typ av lösning är inte belyst utan endast den tekniska lösningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-01-03 
Informationsmaterial Trident Flexstep 
 
Yrkanden 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) yrkar att nämnden beslutar i enlighet med liggande förslag. 
Ledamot Britt Kilsäter (M) yrkar att en utredning bör göras, sett till en helhetslösning.  
 
Beslutsgång 
 
Ordförande Mats Dahlbom ställer frågan om nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande 
eller Britt Kilsäters och finner att nämnden beslutar i enlighet med sitt yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Fastighetschef Magnus Persson 
Fritidschef Thomas Nilsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
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Fastighetsingenjör Anna Holmberg 
Ekonom Susanne Andersen 
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§ 11 Avrapportering projekt 2528 Asarums IP 2016/3894 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen 
 
att nästa avrapportering av projektet sker till tekniska nämndens juni möte. 
 
Sammanfattning 
 
Asarums IP ska ses över och det finns budgeterade medel för detta. Detaljplanearbetet 
pågår och det beräknas vara klart i juni 2018. Därefter kan bygglov sökas för ett nytt 
klubbhus. 
 
Arbete pågår med att ta fram ett första utkast till ett nytt klubbhus, detta ska sedan 
kostnadsberäknas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från fastighetschef Magnus Persson daterad 2018-01-03 
 
Beslutet skickas till 
 
Fastighetschef Magnus Persson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustavsson 
Beslutsuppföljningslistan 
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§ 12 TN Uppdrag till förvaltningschef att representera de personuppgiftsansvariga 2017/4189 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att förordna förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson att representera den 
personuppgiftsansvarige (nämnden) vid undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal. 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer 
ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter (3 § PUL). Varje 
kommunal myndighet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som myndigheten 
hanterar. 
 
För att biträda den personuppgiftsansvarige (nämnden) finns personuppgiftsombud, i 
Karlshamns fall kommunjurist Annabel Cifuentes och förvaltningsjurist Cecilia 
Bernhardsson. Personuppgiftsombudets roll är att stödja den personuppgiftsansvarige så 
att uppgifterna hanteras korrekt och i enlighet med lagens krav.  
 
När personuppgifter hanteras av någon annan än myndigheten behöver ett 
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas. Det innebär att när myndigheten hanterar 
personuppgifter i exempelvis ett system som levereras av utomstående så måste ett avtal 
tecknas.  
 
Inför att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft i maj 2018 behöver alla 
personuppgiftsbiträdesavtal uppdateras och i förekommande fall nya skrivas. För att det 
ska vara en enkel hantering föreslås att nämnden förordnar förvaltningschefen att 
representera den vid undertecknande av biträdesavtalen. Det innebär att det räcker för 
nämnden att fatta detta beslut istället för att besluta i varje enskilt ärende.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2018-01-08 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Förvaltningsjurist Cecilia Bernhardsson 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Systemadministratör Anna Persson  
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§ 13 Beslutsuppföljning januari 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för tekniska nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2018-01-04 
Beslutsuppföljning januari 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
VA-chef Marika Mårtensson 
Utredningsingenjör Peter Hammarström 
Projektingenjör Jonas Johansson 
Verksamhetsstrateg Anneli Gustafsson 
Byggnadsingenjör Bodil Gustafsson 
Verksamhetschef Christina Svensson 
VA-strateg Linda Holm 
Miljöingenjör Jesper Bergman 
Verksamhetschef Magnus Persson 
Fastighetsförvaltare Lars Persson 
Utredningsingenjör Daniel Camenell 
Personalutvecklare Berith Håkansson 
Projektingenjör Christer Martinsson 
Projektingenjör William Lavesson 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Tekniska nämnden 
2018-01-24 

sid 19 av 21 

 

§ 14 Redovisning av delegationsbeslut t.o.m. 2018-01-03 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls delegationsbeslut fattade under perioden 2017-11-24 – 2018-01-03. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2018-01-04 
Förteckning över fattade beslut 2017-11-24 – 2018-01-03 
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§ 15 Handlingar för kännedom januari 2018/12 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Härmed anmäls handlingar för kännedom under tiden 2017-11-24 – 2018-01-03. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från nämndsekreterare Christina Svensson daterad 2018-01-04 
Förteckning över handlingar för kännedom under tiden 2017-11-24 – 2018-01-03 
 
Ärendenr  § Datum  Ärende 

2016/4226 48/17 2017-12-08 Missiv KF § 177/2017 Folkhälsopolicy 2018-2022 

2017/3295 49/17 2017-12-11 Missiv KF § 181/2017 Höjning av VA-taxa, brukningsavgifter 
                                                                                             2018 2017/3295 

2017/3496 50/17 2017-12-18 Protokoll från samhällsbyggnadsförvaltningens FSG  
                                                                                             2017-11-15 

2017/232 51/17 2017-12-19 Missiv KS § 292/2017 Förlängning av tillstånd för Mörrums  
                                                                                               avloppsreningsverk 

2017/232 52/17 2017-12-20 Beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet Mörrum,  
                                                                                             551-12913-2017 

2017/3538 53/17 2017-12-21 Beslut KF §196/2017 Överföring av budget från fritidsnämnden  
                                                                                             till tekniska nämnden rörande parkenhetens serviceverksamhet  
                                                                                             samt maskiner för skötsel av isytor 

2015/4267 54/17 2017-12-21 Beslut KF § 202/2017 Policy för cykling - Karlshamn satsar på  
                                                                                               cykling 

2015/120 55/17 2017-12-21 Beslut KF § 211/2017 Fyllnadsval av ersättare i tekniska  
                                                                                               nämnden - Ulf Gustavsson (S) 

2014/3723 56/17 2017-12-22 Beslut gällande Sternö avloppsreningsverk (551-33726-2015) 
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§ 16 Information från presidiet / 
 
Tekniska nämndens beslut 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Mats Dahlbom (C) informerar från möte om krisledningsplan. Han informerar 
även om de verksamhetsbesök som är inplanerade under februari och mars. Inbjudan 
kommer att skickas ut.  


