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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 januari 2007
§ 1 Kommunala val
§2

Inriktning på internbudget år 2007

§3

Ersättning för skada och handläggning av ärende – KA 31 Jane

§4

Yttrande över revisionens granskning av kommunens hamnverksamhet med fokus på
Verkö

§5

Svar på medborgarförslag angående upprustning av snäckan i Hoglands Park

§ 6 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 7 Meddelanden
§ 8 Information
§ 9 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 30 januari 2007 kl. 14.00-16.00
sammanträdet ajourneras kl. 14.30-14.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Patrik Andersson (s)

Närvarande

ersättare

Jerry Hansson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
Tore Almlöf, chef strategisk planering kl. 14.00-15.10
Lars-Håkan Winkler, hamnchef
Jan-Anders Glantz, projekteringschef kl. 15.30-15.45
Sekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 1 - 9

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 februari 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen, Carina Jönsson
Karlskrona Stuveri AB
Vd Lottie Dahl Ryde, Karlskrona Moderbolag AB
Handikappnämnden
De valda
Akten

2007.144.102

§1
Kommunala val
Tekniska nämnden väljer följande till och med den 31 december 2010:
Arbetsutskott
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Lars-Göran Forss (m)
Percy Blom (s)
Lotta Törnström (s)
Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Åke Håkansson (s)
Veronika Lathe (s)

Ersättare

Trafikutskott
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ersättare
Båtrådet
Ordförande
Vice ordförande
Ersättare
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Jörgen Johansson (c)
Lotta Törnström (s)
Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Åke Håkansson (s)
Lars-Göran Forss (m)
Claes-Urban Persson (s)
Per Ivarsson (fp)
Thomas Åberg (s)
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Karlskrona Stuveri AB
Nomineras av tekniska nämnden. Väljs av kommunfullmäktige.
Ordförande
Ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Roland Löfvenberg (m)
Björn Brunström (c)
Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)

Ersättare

Kommunala handikapprådet
Nomineras av tekniska nämnden. Väljs av handikappnämnden.
Ledamot
Ersättare

Ännu ej utsedd
Lotta Törnström (s)

_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.2172.042

§2
Inriktning på internbudget år 2007
Tekniska nämndens grundbudgetförslag är upprättat och antaget i enlighet
med beslutade budgetdirektiv och totala ramar.
Budgeten för 2007 upptar kommunbidrag på 86,4 mkr för skattefinansierad
verksamhet. För avgiftsfinansierad verksamhet upptar budget 2007
kommunbidrag på 5,1 mkr och tar i anspråk 1,8 mkr ur sitt eget kapital.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att försälja fastigheter som ska ge
realisationsvinster på 20 mkr 2007 och planera för 7 mkr vardera åren 2008
och 2009.
I den föreliggande budget uttrycks en förväntan att inom nuvarande
budgetram täcka de ökade kapitalkostnaderna i gatu/parkverksamheterna
med anledning av nya investeringar och upprätthålla en godtagbar
underhållsnivå på anläggningarna inom gatuverksamheten.
Förvaltningen inriktar sitt internbudgetarbete på att säkerställa driftkostnadsbudgeten. Därefter rangordnas underhållsåtgärder och verksamhetsambitioner.
Ny arbetstidslag, som trädde i kraft den 1 januari 2007, innebär för gatuverksamheten bland annat ökade kostnader under vinterberedskapen på ca 500
tkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 januari 2007, redogjort för
planerade verksamhetsförändringar, lämnat yttrande och beslutsförslag.
En reserv om 600 tkr budgeteras för att möta nödvändiga volym- och
kvalitetsökningar i de skattefinansierade verksamheterna. Det finns även en
reserv om 500 tkr för oförutsett som tekniska nämnden disponerar.
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Tekniska nämnden har fått i uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskriva en övergång till en mer konkurrensutsatt organisation.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har följande effektmål föreslagits och antagits för
2007:
- 70 % av det budgeterade underhållet inom fastighetsförvaltningen ska
utgöras av planerat underhåll, senast år 2010,
- utreda och lämna förslag på alternativ förnyelsebara energikällor för
uppvärmning av minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet,
- andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som bedöms med
anmärkning ska som ett rullande 5-årsmedelvärde minska med 50 % senast
år 2012, med år 2004 som startår,
- av permanentboende i villa ska minst 95 % ha valt sortering av
hushållsavfall, samt
- av boende i flerfamiljshus ska minst 75 % ha valt sortering av
hushållsavfall.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att upprätta intern sifferbudget med
beaktande av inriktningarna i tekniska förvaltningens skrivelse och
kommunledningens kommande tekniska justeringar, samt
2. att uppdra åt förvaltningen att eftersträva att uppnå de effektmål som
beskrivs ovan.
_____
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Fredrik Fredriksson
Willis AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Jan Johansson
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Kommunstyrelsen för kännedom (2006.651.108)
Akten

2005.1300.185

§3
Ersättning för skada och handläggningen av ärendet – KA 31 Jane
Fredrik Fredriksson har i en skrivelse daterad den 29 december 2006 begärt
omprövning av beslut om ersättning för propellerskada.
Ärendet har handlagts av Karlskrona kommuns försäkringsmäklare Willis
AB. I ärendet har även Fredrik Fredrikssons försäkringsbolag, Trygg-Hansa,
varit involverat.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningens bedömning är att skadeståndsskyldighet
inte föreligger för kommunen och detta har tidigare meddelats Fredrik
Fredriksson.
Tekniska nämnden beslutar
att beslutet i ärendet inte kommer att omprövas.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.641.007)
Kommunrevisionen för kännedom (2006.37.007)
Tekniska förvaltningen/Hamnavdelningen
Akten

2006.1999.007

§4
Yttrande över revisionens granskning av hamnverksamheten med
fokus mot Verkö
Kommunrevisionen har uppdragit åt Ernst & Young AB att granska
kommunens kommersiella hamnverksamhet med huvudinriktning mot
verksamheten på Verkö. Kommunrevisionen har begärt att senast
den 28 februari 2007 få kommunstyrelsens inriktningsbeslut för att åtgärda
de svagheter som granskningen identifierat.
Kommunstyrelsen har överlämnat rapporten till tekniska nämnden för
yttrande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 januari 2007 redovisat
kommentarer och lämnat följande förslag till yttrande:
Tekniska förvaltningen uppskattar den granskning som revisionen har låtit
genomföra och föreslår följande yttrande i enlighet med granskningens
rekommendationer:
1. att tekniska nämnden ges i uppdrag att presentera en strategisk plan för
utveckling av Verköhamnen tillsammans med en investeringsplan och
riskanalys för fastställelse i kommunfullmäktige,
2. att tekniska nämnden genomför en organisationsöversyn av hamn- och
stuveriverksamheten inom befintligt uppdrag att utreda möjligheterna till
konkurrensutsättning,
3. att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att fortsätta sondera
möjligheterna till samverkan med andra hamnar och däribland Karlshamns
hamn, samt
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4. att tekniska förvaltningen utvärderar vad som krävs för att fortsätta med
kryssningsprojektet och vilka möjligheter detta kan ge för framtiden.
Resultaten föreslås redovisas senast augusti 2007 i kommunstyrelsen.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet..
Tekniska nämnden beslutar
att anta ovanstående yttrande som sitt eget.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.140.330)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Akten

2006.533.330

§5
Medborgarförslag: Rusta upp snäckan i Hoglands Park
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med önskemål
om upprustning av snäckan i Hoglands Park för att möjliggöra musikframträdande m.m. speciellt under sommarperioden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 januari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag. En arbetsgrupp finns tillsatt inom kommunen med
uppdrag att utreda och lägga förslag på hur Hoglands Park ska utformas och
användas framöver. I uppdraget ingår även att ta ställning till hur snäckan
ska användas och vilka åtgärder som då erfordras.
Med hänvisning till ovanstående beslutar tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§6
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
Nybyggnad av Bastasjö förskola
Kv. Tältet 1, Karlskrona kommun
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2006.2202.452
Dnr 2006.2218.452
Dnr 2006.2219.452
Dnr 2006.2220.452
Dnr 2006.2221.452
Dnr 2006.2226.452
Dnr 2006.2231.452
Dnr 2006.2238.452, 3 st.
Dnr 2006.2044.452
Dnr 2006.2256.452
Dnr 2006.2257.452
Dnr 2006.2285.452
Dnr 2006.2291.452
Dnr 2006.2292.452
Dnr 2007.3.452
Dnr 2006.2159.452
Dnr 2007.15.452
Dnr 2007.48.452
Dnr 2007.68.452
Dnr 2007.76.452
Dnr 2007.77.452
Dnr 2007.96.452
Dnr 2007.118.452
Dnr 2007.127.452
Dnr 2007.150.452
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Ersättningsanspråk för självrisk vid vattenskada i samband med
källaröversvämning i fastighet i Torhamn.
Dnr 2006.2210.185
Ersättningsanspråk för självrisk i samband med vattenskada på fastigheten
Lejdaren 9 p.g.a. översvämning.
Dnr 2006.1456.185
Begäran om ersättning för utlägg vid reparation av bil orsakad av almen som
blåste omkull på Stortorget den 27 oktober 2006.
Dnr 2006.2019.185
Begäran om ersättning för utlägg vid reparation av bil orsakad av hål i gatan
vid Knösövägen 13.
Dnr 2006.2165.185
Begäran om ersättning och del av hyrbilskostnad för utlägg vid reparation av
bil orsakad av almen som blåste omkull på Stortorget den 27 oktober 2006.
Dnr 2006.2193.185
Omdisponering av investeringsmedel med anledning av andelstal i
Stumholmens samfällighetsförening.
Dnr 2007.44.260
2006 års anslag för ospecificerade fastighetsinvesteringar:
Stumholmen 2:14, Båtsmanskasernen, andelskostnad 130 000 kr (projekt
739001)
Dnr 2007.42.299
2006 års anslag för ospecificerade fastighetsinvesteringar:
Konserthuset, ombyggnad av kontor, kulturförvaltningen
495 000 kr (projekt 739002)
Dnr 2007.43.299
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§7
Meddelanden
1. Från länsstyrelsen Blekinge län Redovisning av planeringsunderlag
samt ansökan om bidragsmedel (Dnr 642-6865-06 Rf), Dnr 577-7124-06
Dnr TN 2006.2140.403
2. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 22 november 2006, § 112
Installation av hiss på Wämöskolan
Dnr 2006.2015.291
3. Kommunstyrelsens beslut den 5 december 2006, § 241
Inriktningsbeslut för avrop av leasingbilar och alkolås
Dnr 2006.1950.183
Kommunfullmäktiges beslut den 30 november 2006
4. § 168
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Sveriges kommuner och landstings kongress
Dnr 2006.2250.102
5. § 171
Regler för ersättare
Dnr 2006.2212.102
6. § 174
Försäljning av fastigheten Stumholmen 2:14 (Båtsmanskasernen)
Dnr 2006.1702.253
7. § 176
Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år 2007
Dnr 2006.1744.041
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8. § 177
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2006-12-20
Dnr 2006.824.004
9. § 178
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan
Dnr 2006.2081.512
10. § 181
Svar på medborgarförslag om konstgjord isbana
Dnr 2005.485.826
11. § 188
Svar på medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde
Dnr 2006.414.336
12. § 189
Svar på medborgarförslag om Bastasjö friluftsområde
Dnr 2006.414.336
13. § 190
Svar på motion om att införliva slammet i kretsloppet
Dnr 2005.73.458
--14. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 december 2006, § 441
Revidering av råd och regler för uteserveringar
Dnr 2006.1012.311
15. FH 2006
Revisionens granskning av kommunens hamnverksamhet med fokus mot
Verkö
Dnr 2006.1999.007
16. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 18 december 2006, § 122
Flytt av särskoleverksamhet till Rosenholm
Dnr 2006.1166.617
17. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 18 december 2006, § 123
Rosenborgs kök
Dnr 2006.2277.290
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18. Länsstyrelsens beslut den 28 december 2006, dnr 566-7323-05
Tillsyn angående karakterisering av avfall som ska till deponi
Dnr 2007.7.351
19. Revisionens granskning av kommunens hamnverksamhet med fokus
mot Verkö FH 2006
Dnr 2006.1999.007
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 19.
_____
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§8
Information
1. Tore Almlöf, chef strategisk planering, kommunledningsförvaltningen,
redovisar ansökan om EU-bidrag beträffande motorvägar till sjöss
2007-2013.
2. Karlskronaborna har deltagit i en undersökning som Karlskrona kommun
genomfört angående förlängning av gågatan på Ronnebygatan.
170 personer besvarande enkäten och 80 % av dem vill se att den förlängda
gågatan blir permanent.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
3. Kommunfullmäktige har den 20-21 december 2006, § 191, beslutat
att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag och konsekvensbeskrivning på övergång till en mer konkurrensutsatt organisation inom
nämndens samtliga enheter för att minimera omfattningen av egen-regiverksamheten inom tekniska förvaltningen och att detta förslag ska vara
färdigt senast den 30 april 2007.
Den 9 januari 2007 informerades all personal inom tekniska förvaltningen
om uppdraget.
En politisk styrgrupp, en projektgrupp och en referensgrupp är tillsatt för att
arbeta med projektet som är påbörjat.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
4. Seminarie tekniska nämnden
Em. 24 april, heldag 25 april
Heldag 3 maj
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§9
Övrigt
1. Percy Blom (s) ställer fråga beträffande gång- och cykelväg
Trantorp – Nättraby.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 februari 2007
§ 10 Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2006
§ 11 Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2007
§ 12 Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2006
§ 13 Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2007
§ 14 Arbetsmiljöpolicy för Karlskrona kommun
§ 15 Bokslut för tekniska nämnden 2006
§ 16 Investeringstillstånd för uppförande av ny förskola i Bastasjö – ärendet utgår!
§ 17 Svar på skrivelse med förslag om uppvärmda parkbänkar på Stortorget
(”Solgatan”)
§ 18 Svar på medborgarförslag om att anordna hundrastgård på Trossö och
Rosenholm
§ 19 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 20 Meddelanden
§ 21 Information
§ 22 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 februari 2007 kl. 14.00 – 16.20
sammanträdet ajourneras kl. 14.30 – 14.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s) kl. 14.00 – 15.50 §§ 10-21
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Kerstin Wieslander (s) kl. 15.50 – 16.20 § 22

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s) kl. 15.00 – 15.50, §§ 10-21
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom kl. 14.00-16.35
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl. 15.15-16.20
Löneassistent Cecilia Malmström kl. 14.00-15.35
Sekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Percy Blom

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Percy Blom

§§ 10 - 22

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 mars 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Jämställdhetskommittén
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2005.1765.026

§ 10
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2006

Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år följa upp och
utvärdera sin jämställdhetsplan.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2006 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp
den 7 februari 2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2006.
_____
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Jämställdhetskommittén
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.211.026

§ 11
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2007
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall en gång per år göra sin
egen jämställdhetsplan som skall utgå från kommunens gemensamma
jämställdhetsprogram.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2007.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 7 februari 2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Jämställdhetsplan för Tekniska förvaltningen 2007.
_____
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Näringslivsutskottet
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2006.249.109

§ 12
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2006
Varje förvaltning skall årligen utvärdera sin integrationsplan med avseende
på måluppfyllelse och behov av revidering.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2006 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
7 februari 2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till uppföljning av 2006 års integrationsplan för
tekniska förvaltningen.
_____
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Näringslivsutskottet
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.210.109

§ 13
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2007
Varje förvaltning skall utarbeta en integrationsplan som årligen ska
utvärderas med avseende på måluppfyllelse och behov av revidering.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2007.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 7 februari 2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Integrationsplan för Tekniska förvaltningen 2007.
_____
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Kommunledningsförvaltningen (2007.2.026)
Tekniska förvaltningen/personalenheten
Akten

2007.90.026

§ 14
Arbetsmiljöpolicy för Karlskrona kommun
Tekniska nämnden har fått förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy för
Karlskrona kommun för yttrande. Förslaget har behandlats i förvaltningens
ledningsgrupp och inga synpunkter har framkommit.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslaget till ny arbetsmiljöpolicy för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.397.042

§ 15
Bokslut för tekniska nämnden år 2006
Tekniska förvaltningen har den 12 februari 2007 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för
år 2006.
Ekonomiskt utfall 2006 är -6 824 tkr.
Det viktigaste skälet till det negativa utfallet är nedskrivning av fastigheter
motsvarande -8 676 tkr.
Budgeterat resultat totalt för 2006 fick enligt direktiv vara negativt på
398 tkr. Det verkliga resultatet för den ordinarie verksamheten
blev 1 454 tkr, alltså en förbättring jämfört med budget med 1 852 tkr.
Intäkterna 2006 uppgår till 668 mkr exkl. kommunbidrag på 98,2 mkr.
Den största intäktsposten är hyror och arrenden på 368 mkr och tillsammans
med avgifterna på drygt 286 utgör dessa 98 % av de totala intäkterna för
tekniska förvaltningen.
Kostnaderna 2006 uppgår till 794 mkr. De största kostnadsposterna är lokaloch markhyror och leasing 203 mkr, entreprenader 182 mkr samt finansiella
kostnader och avskrivningar uppgår till 68 mkr respektive 100 mkr.
Nedskrivning av fastigheter uppgår till knappt 9 mkr och ingår i avskrivningskostnaden.
Arbetskraftskostnaden uppgår till 117 mkr och utgör personalkostnader för
tekniska förvaltningens 319 medarbetare. Satsningen på kompetensutveckling för 2006 uppgick till ca 2,5 mkr.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bokslut för år 2006.
_____
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2006.143.290

§ 16
Anslag och investeringstillstånd för uppförande av ny förskola i
Bastasjö
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Ann Jönsson
Tekniska förvaltningen/staben
Akten

2006.274.339

§ 17
Svar på skrivelse med förslag om uppvärmda parkbänkar på Stortorget
(”Solgatan”)
I en skrivelse daterad den 11 februari 2006 har Ann Jönsson (8 år) föreslagit
att kommunen skall sätta ut uppvärmda solbänkar på Stortorget (”Solgatan”).
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav anföra följande:
Förslaget om uppvärmda parkbänkar är intressant. Tekniska förvaltningen
har varit i kontakt med Örkelljunga Fjärrvärmeverk AB som har ett antal
uppvärmda parkbänkar.
En uppskattning av kostnaderna vid uppsättning av fem st. bänkar är:
- Inköp fem bänkar, värmeväxlare och uppsättning av bänkar ca 70-100 tkr
(förutsätter avtal med intilliggande fastighetsägare om anslutning av el på
deras anläggning).
- Årlig driftkostnad för fem bänkar ca 80-90 tkr/år (ungefär motsvarande
uppvärmning av fem villor).
Även om förslaget är intressant anser tekniska förvaltningen att man bör
avvakta med införskaffande av uppvärmda bänkar då kostnaderna för, i första
hand drift, bedöms vara orimligt höga.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå förslaget om uppvärmda parkbänkar på Stortorget.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.440.310, 2004.519.310, 2005.534.310)
Miljö- och byggnadsnämnden (164/05)
Tekniska förvaltningen/staben
Akten

2004.1521.334

§ 18
Medborgarförslag: Anordna hundrastgård på Trossö och Rosenholm
Tre olika medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att
kommunen skall anordna hundrastgårdar. Ett av förslagen avser placering
inom Rosenholmsområdet och de två övriga avser placering på Trossö
(Chapmansplan). I skrivelserna om placering på Trossö anges att många
hundägare saknar bil varför en placering utanför Trossö inte är något
alternativ.
Tekniska förvaltningen har erhållit medborgarförslagen för yttrande,
Beträffande förslag om hundrastgård på Rosenholm anser tekniska
förvaltningen att Rosenholmsområdet som helhet innehåller så mycket
naturmark att behov av en inhägnad rastgård ej bedöms vara nödvändig.
Beträffande de två övriga förslagen om hundrastgård på Trossö
(Chapmansplan) har dessa frågor tidigare behandlats i tekniska nämnden
(2005-06-28 § 59) och miljö- och byggnadsnämnden (2006-05-10 § 178 och
2005-11-09 § 379).
Tekniska nämnden beslutade då:
”Att en hundrastgård eventuellt kan lokaliseras till Wämöområdet men att
drift och underhåll bör lösas genom självförvaltning”.
Tekniska förvaltningen bedömde anläggningskostnaderna till ca 70 tkr och
årlig drift och underhåll till ca 50 tkr. Förvaltningen anser det vara svårt att
hitta lämplig plats på Trossö (Chapmansplan är i detaljplan angiven som
mark för parkeringsändamål). Möjligen kan del av Amiralitetsparken
användas som hundrastgård men denna fråga bör då behandlas i samband att
förnyelseplan upprättas för parken.
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Miljö- och byggnadsnämnden föreslog i sina beslut avslag på lokalisering
av hundrastgårdar inom Trossö.
Då medborgarförslagen behandlats vid olika tillfällen återremitterade
kommunstyrelsen ärendena för samordnad behandling.
Med utgångspunkt från vad som angetts ovan föreslår tekniska
förvaltningen i skrivelse daterad den 5 februari 2007 avslag på
framställningar om att kommunen skall anordna hundrastgårdar på Trossö
och Rosenholm, men om intresse finns från förslagsställarna att anordna
detta som självförvaltning bör de själva föreslå en lämplig lokalisering inom
t.ex. Wämöområdet. Alternativt att frågan om hundrastgård på Trossö
beaktas i samband med att förnyelseplan för Amiralitetsparken upprättas.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2007 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslagen om hundrastgård på Rosenholm och Trossö härmed
skall anses vara besvarade.
_____
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§ 19
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
Nytt värmesystem samt ventilationsaggregat
Östra Torpskolan
Stensoppen 1, Karlskrona kommun
Tallebryggans gästhamn, drift
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.181.452
Dnr 2007.202.452
Dnr 2007.246.452
Dnr 2007.251.452
Dnr 2007.252.452
Dnr 2007.253.452
Dnr 2007.249.452
Dnr 2007.250.452
Dnr 2007.267.452
Dnr 2007.285.452
Dnr 2007.286.452
Begäran om ersättning från Länsförsäkringar avseende reparation och
avbrottsersättning för fordon i samband med den omkullblåsta almen på
Stortorget den 28 oktober 2006.
Dnr 2006.2019.185
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Beslut om ordinarie attestant under tiden 2007-02-01 – 2007-07-31 på
grund av Claes Perssons tjänstledighet.
Dnr 2007.229.002
Ersättninganspråk för skador i samband med källaröversvämning i
fastigheten Hammarby 1:125, Jämjö.
Dnr 2006.1561.185
Ersättningsanspråk för skador i samband med källaröversvämning i
fastigheten Binga 9:83.
Dnr 2006.1345.185
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 20
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 december 2006
1.
§ 191
Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2006.899.041
2.
§ 197
Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006
Dnr 2006.899.041
3.
§ 201
Uppföljning av kommunrådet samt förslag på fortsättning
Dnr 1999.261.701
4.
§ 205
Försäljning av del av Saltö 2:1 och Karlskrona 2:1 till Saltö Utkik i
Karlskrona AB
Dnr 2006.1971.253
5.
§ 206
Arrendeavtal Dragsö camping
Dnr 2006.1929.845
---
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Kommunstyrelsens beslut den 9 januari 2007
6.
§3
Begäran om investeringstillstånd och anslagsdisposition för installation av
hiss på Wämöskolan
Dnr 2006.2015.291
7.
§6
Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen
Dnr 2007.125.040
8.
§9
Telenor Arena Rosenholm – slutredovisning av investering
Dnr 2004.1725.210
9.
§ 12
Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun
Dnr 2006.2100.105
10.
§ 13
Projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Konserthuset till
konserthall
Dnr 2006.2067.299
11.
§ 14
Begäran om investeringstillstånd för installation av fluoridfilter i
Fågelmara vattenverk
Dnr 2006.1765.349
12.
§ 15
Investeringstillstånd för ny lamellseparatorbyggnad vid Karlskrona
vattenverk
Dnr 2006.1766.349
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Kommunfullmäktiges beslut den 25 januari 2007
13.
§ 11
Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering
Dnr 2006.1744.041
14.
§ 12
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11, Hästö
Marina, Karlskrona kommun
Dnr 2006.14.251
15.
§ 14
Mark- och exploateringsavtal avseende Karlskrona 5:10 m.fl., Wämöstrand,
Karlskrona kommun
Dnr 2006.2192.251
16.
§ 21
Svar på motion om alkobommar i hamnen (Verkö färjeterminal).
Dnr 2006.699.533
17.
§ 22
Svar på motion om vattenutkast för fritidsbåtar vid Garpahamnen, Hasslö
Dnr 2006.1713.825
18.
§ 25
Utskott och beredningar under kommunstyrelsen
Dnr 2007.228.001
19. Länsstyrelsens beslut den 8 februari 2007, dnr 505-4988-06
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut angående störningar
av busstrafik vid busshållplats utanför fastigheten Sågverket 13, Karlskrona
kommun
Dnr 2006.833.108
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-19.
_____
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§ 21
Information
Rapport ”Personalnyckeltal 2006-11-30”
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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§ 22
Övrigt
1. Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar om planerna
för en trygg och säker trafiksituation kring Lidls livsmedelshall.
2. Region Blekinge driver trafiksäkerhetsprojektet AKTA i Blekinge.
Utgångspunkten för projektet är den nationella nollvisionen, d v s
målsättningen att inga personer skall dödas i trafiken. Prioriterade
områden är fordonshastighet, användning av skyddsutrustning och
trafiknykterhet. Projektet pågår under tiden 2005-2008. Inom projektet
sker ett samarbete mellan länets kommuner, landstinget, vägverket,
samt andra företag och organisationer. Projektet syftar till att etablera
en bestående modell för trafiksäkerhetsarbetet i Blekinge och att olika
aktörer uttrycker en tydlig avsiktsförklaring.
Karlskrona kommun har ambitionen att medverka till att de nationellt
och regionalt uppsatta trafiksäkerhetsmålen uppnås och uttrycker i
skrivelse daterad den 14 februari 2007 avsiktsförklaring att förhindra
och förebygga trafikskador inom kommunens verksamhets- och
ansvarsområden.
Ärendet hanteras på kommunstyrelsens sammanträde i mars.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3. ”Fysisk aktivitet i samhällsplaneringen” framtagit av studerande
Johanna Olsson, BTH, praktikant vid samhällsbyggnadsförvaltningen
2006.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
4. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga angående Wämöhallen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
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5. Med anledning av budgetuppföljning ställer Per Ivarsson (fp) fråga
om kostnader för utförda konsulttjänster.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
6. Vad ska konkurrensutsättas inom tekniska förvaltningen?
Göte Henriksson (sd) ställer frågan.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 7 mars 2007
§ 23 Anslag och investeringstillstånd för uppförande av ny förskola i Bastasjö
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 7 mars 2007 kl. 15.00 – 15.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (s)
Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)

Närvarande

ersättare

John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Åsa Norrby, byggnadsingenjör
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Lotta Törnström

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lotta Törnström

§§ 23

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 mars 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Underskrifter
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2006.143.290

§ 23
Anslag och investeringstillstånd för uppförande av nya förskola i Bastasjö
Den 25 januari 2006, § 7, beslutade barn- och ungdomsnämnden att tekniska
förvaltningen skulle projektera för fyra förskoleavdelningar på den tomt som
avsatts för förskola i detaljplanen för Bastasjö.
Tekniska förvaltningen har nu projekterat och tagit fram kostnader för projektet.
Byggnaden och utemiljön är utformad på ett sådant sätt att möjligheten finns att
bygga på ytterligare två avdelningar. Förskolan innehåller ett tillagningskök.
Investeringskalkylen omfattar inte inventarier.
De årliga driftskostnaderna finansieras för tekniska förvaltningens del genom
internhyresintäkter.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 februari 2007, § 29, beslutat att etablera
en förskola i Bastasjö.
Uppförande föreslås finansieras inom ramen för den ospecificerade investeringsreserven om 25 mkr i 2007 års investeri ngsplan.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 februari 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Byggnadsingenjör Åsa Norrby föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 17 700 000 kronor för nybyggnad av förskola i Bastasjö,
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2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande
belopp ur 2007 års ospecificerade anslag för nybyggnad av förskolor,
samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
byggnation av förskola i Bastasjö.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Plats och tid

Bäckaskog slott
Tisdagen den 24 april 2007 kl. 08.30 – 09.10

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Jerry Hansson (fp)
Kerstin Wieslander (s)
Claes-Urban Persson (s)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (kd)
Ove Uppgren (sd)

tjänstemän

förvaltningschef Anders Jaryd
förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
fastighetschef Håkan Franzén
projekteringschef Jan-Anders Glantz
administrativ chef Sussie Rantil
gatu/parkchef Karl-Johan Svärd kl.09.00-09.10
sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Lars-Göran Forss

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 24 - 35

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 maj 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunens revisorer
Miljö- och byggnadsnämnden
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Förvaltningsekonom Stefan Jartelius
Ekonomiassistent Gerd Johansson
Ekonomiassistent Ann-Britt Harrysson
Ekonomiassistent Kerstin von Dahn
Tekniska förvaltningen/övriga förvaltningsekonomer
Akten

2007.346.049

§ 24
Dispositionsrätt Swedbank

Med anledning av att kommunen tillämpar decentraliserad
medelsförvaltning och att kommunen byter bank till Swedbank fr o m
den 1 mars 2007 erfordras beslut om vilka personer som har behörighet att
disponera tekniska nämndens bankkonto och bankgiron. Tidigare beslut
30 maj 2005, dnr 2005.605.049 ersättes härmed.
Medelsförvaltningen och balansräkningen är gemensam med miljö- och
byggnadsnämnden. Dispositionsrätten innebär behörighet till tekniska
nämndens bankkonto och bankgiron samt kunna utföra överföringar via
Swedbanks internetbank och utbetalningar via check.
Tekniska förvaltningen föreslår att dispositionsrätten för tekniska nämndens
konton skall gälla tills vidare med två av nedanstående personer i förening.
Efter beslut kompletteras förslaget med namnteckningsprov.

Sign

Sign

Gun-Britt Sirbäck

………………………………

Bengt Eriksson

………………………………

Stefan Jartelius

……………………………….
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Gerd Johansson

……………………………….

Ann-Britt Harrysson ………………………………..
Kerstin von Dahn

………………………………..

Dispositionsrätten gäller följande konton:
Bankkonto
8169-5 903 529 595-6
Bankgiron
OCR BG 284-9610, hyror
OCR BG 5959-8250, VA/RH konsumtionsavgifter
OCR BG 5220-7842, leverantörsfakturor, allmänfakturering
OCR BG 5321-8772, leverantörsfakturor IoF
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 mars 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer,
två i förening.
_____

Sign

Sign

Sign

6
Sammanträdesdatum

Blad

2007-04-24
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.400.042

§ 25
Budgetuppföljning februari 2007
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall
förvaltningarna upprätta och avlämna budgetuppföljningsrapport
med prognoser för årets utfall per februari månads utgång.
Tekniska förvaltningen meddelar i skrivelse daterad den 13 mars 2007 att
prognosen för 2007 för tekniska nämndens verksamheter totalt kommer att
överensstämma med beslutat negativt resultat på 1.798 tkr. Prognos baserad
på två månaders utfall är osäker. Säkrare prognos kommer att kunna lämnas
i samband med delårsbokslutet den 30 april 2007.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att försälja fastigheter som ska ge
realisationsvinster på 20 mkr år 2007. Prognos att uppnå detta resultat är
osäkert.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 13 mars 2007.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa utvecklingen i verksamheterna så att budgeterat
resultat för 2007 uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2007.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappsekreterare Kajsa Samuelsson
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.570.299

§ 26
Finansiering ökade kostnader med anledning av
tillgänglighetsanpassning av kommunägda fastigheter samt
genomförandeordning
I Plan- och Bygglagen tillfördes den 1 juli 2001 krav på undanröjande av
enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer
med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader som innehåller
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (PBL 17 kap
21a §).
Enligt Karlskrona kommuns reviderade ”Handikappolitiskt program”, ska
brister i tillgänglighet som finns inom de kommunala verksamheterna
successivt åtgärdas.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och handikappförvaltningens
handikappsekreterare har tillsammans med representanter för samtliga
övriga förvaltningar kartlagt de hinder i tillgängligheten som finns.
Hindren har rangordnats i tre nivåer där siffran 1 utgör det angelägnaste
åtgärdsbehovet.
Fastighetsavdelningen har kostnadsberäknat investeringsutgiften för de
angelägnaste åtgärderna till 40,2 mkr.
I tekniska nämndens investeringsbudget för år 2007 och planeringsåren
2008-2009 finns upptaget sammanlagt 26,0 mkr för handikappsanpassning
av fastigheter. I kommande budgetarbete avser tekniska förvaltningen
föreslå att resterande 14,2 mkr planeras in år 2010.
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För att åtgärderna ska hinna utföras, och prioriteringen av ordningsföljden
ska bli optimal, föreslår fastighetsavdelningen att genomförandeordningen
fastställs av samordningsgruppen för handikappolitiska programmet
tillsammans med fastighetsavdelningen.
Respektive förvaltning föreslås kompenseras med utökad
kommunbidragsram för de ökade internhyreskostnader som blir följen av de
kapitalkostnader investeringarna genererar.
Med en genomsnittlig avskrivningstid om 20 år skulle
internhyreskostnaderna /kapitalkostnaderna för hela investeringsbehovet
öka med cirka 4,0 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 april 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att i kommande budgetdirektiv och budgetberedning från och med 2008
års budget planera för reserver för kostnadsökningar motsvarande 400 000
kronor år 2008, 1 400 000 kronor år 2009 och 2 600 000 kronor år 2010
samt 4 000 000 kronor år 2011.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
2. att uppdra åt samordningsgruppen för handikappolitiska programmet att
tillsammans med tekniska förvaltningens fastighetsavdelning fastställa
genomförandeordningen avseende åtgärdandet av de inventerade
tillgänglighetshindren.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2007.415.214

§ 27
Detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 9 mars t o m 4 april 2007.
Planen omfattar i huvudsak fastigheten Hemmet 23, samt även del av
Hemmet 25 och del av Karlskrona 5:24. Hemmet 23 och 25 ägs av stiftelsen
Hemmet och fastigheten Karlskrona 5:24 ägs av Karlskrona kommun. Syftet
med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse för boende med visst
vårdbehov samt kompletterande service, och som komplement till
äldreboendet inom fastigheten Hemmet 25. Bebyggelsen föreslås i fem, fyra
och tre våningar som nedtrappas mot Tullparken. Byggnaderna får innehålla
garage i suterrängvåning med infart från söder eller norr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 mars 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2006.282.214

§ 28
Detaljplan för del av fastigheten Jämjö 6:1 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden 26 mars t o m 20 april 2007. Planförslaget har sedan
utställningen i maj/juni 2006 varit föremål för revidering och ställs därför ut
på nytt.
Planen omfattar främst fastigheten Jämjö 6:1 som ägs av Karlskrona
kommun. De privatägda fastigheterna Jämjö 3:10, 3:11, 3:12, 3:20, 3:21 och
3:23 berörs till viss del genom breddning av Ekedalsvägen, anläggande av
gångbana samt siktförbättring vid anslutning till väg E22.
Området omfattas inte tidigare av detaljplan. Syftet med detaljplanen är att
skapa femton mindre friliggande tomter i planområdets norra del, som i första
hand är avsedda för seniorboende. Parkeringsbehovet löses inom varje tomt.
I planområdets södra del föreslås ett område som i första hand är avsett för
förskola. Alternativt tillåts bostadsändamål.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 april 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2007.434.214

§ 29
Ändring av detaljplan för Sandhamns fiskhamn (Sandhamn 13:1 m.fl.),
Torhamn, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade ändring av detaljplan är översänd för samråd med enkelt
planförfarande under tiden 19 mars t.o.m. 10 april 2007.
För Sandhamns hamn finns en äldre byggnadsplan från 1983 och som
innehåller bestämmelser för hamnens utformning och anläggande av kajer i
vattnet. En relativt fri byggrätt finns inom hamnområdet. Den gällande
byggrätten är dock begränsad i sin byggnadshöjd till 5,5 meter. Byggrätterna
har inte till fullo utnyttjats och det finns relativt stora markarealer som ännu
inte har ianspråktagits.
Syftet med planändringen är att ändra den äldre bestämmelsen om
byggnadshöjd från 5,5 meter till 8 meter.
Planområdet omfattar fastigheterna Sandhamn 13:1 och del av 13:2 i
Karlskrona kommun, vilka ägs av kommunen. Kommunen kommer att
försälja mark för hamnverksamhet till de företag som etablerar sig i området.
Pirarna ämnar kommunen fortsättningsvis att äga.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 mars 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.421.315
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/staben
Akten

2006.1673.315

§ 30
Svar på medborgarförslag angående parkering under Stortorget
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med förslag
att kommunen skall anordna bilparkering under Stortorget och därmed
erhålla ett bilfritt torg.
Frågan om parkering under Stortorget har tidigare diskuteras i samband
med att Fortfikationsförvaltningen (staten) erbjöd kommunen att ta över
ägandet av bergrummet under Stortorget och t.ex. nyttja detta för
parkeringsändamål. Vad som då kunde konstateras var att detta för förenat
med stora kostnader men också med begränsningar för ett effektivt
nyttjande. Kommunen avstod därmed från att överta ägandet och som en
konsekvens därav beslutade Fortifikationsförvaltningen att plombera
anläggningen och kvar finns endast en tunnel i nord/sydlig riktning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 mars 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen anser även i nuläget att en bilparkering under
Stortorget inte är realistiskt med hänsyn till kostnaderna och det begränsade
utrymmet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 april 2007 behandlat förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget om att kommunen skall anordna
bilparkering under Stortorget.
_____
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§ 31
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 februari,
20 mars och 17 april 2007
Anbud
- Y-bommar
- Körkortsutbildning B
Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande körkortsutbildningen.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
-

Y-bommar (8 m)

-

Flytbrygga i Gästhamnen

-

Koldioxid (Karlskrona VV)

-

Processkemikalier Karlskrona VA/Renhållningsavdelning

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.328.452
Dnr 2007.293.452
Dnr 2007.294.452
Dnr 2007.295.452
Dnr 2007.344.452
Dnr 2007.365.452
Dnr 2007.366.452
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Dnr 2007.377.452
Dnr 2007.393.452
Dnr 2007.394.452
Dnr 2007.448.452
Dnr 2007.464.452
Dnr 2007.465.452
Dnr 2007.471.452
Dnr 2007.472.452
Dnr 2007.487.452
Dnr 2007.508.452
Dnr 2007.516.452
Dnr 2007.518.452
Dnr 2007.524.452
Dnr 2007.535.452
Dnr 2007.540.452
Dnr 2007.545.452
Dnr 2007.560.452
Dnr 2007.569.452
Dnr 2007.589.452
Dnr 2007.590.452
Dnr 2007.602.452
Dnr 2007.634.452
Dnr 2007.639.452
Dnr 2007.648.452
Dnr 2007.649.452

Självrisk och hyrbilskostnad i samband med den omkullblåsta almen
på Stortorget den 28 oktober 2006.
Dnr 2006.2269.185
Beslutsattestanter från 2007-02-01.
Dnr 2007.384.002
Ersättning för självrisk vid reparation av bil m.a.a. ej utmärkt stenupplag
på P-plats på Drottninggatan.
Dnr 2007.24.185
Ersättning för sönderkört däck förorsakat av potthål på Ö Vittusgatan.
Dnr 2007.357.185
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Ersättning för självrisk med anledning av spräckt bilruta när snösprut föll
ner vid passage under högbron vid Sunna kanal.
Dnr 2007.324.185
Regressersättning efter reparation av fordon åsamkad av nerfallen blodalm
på Stortorget.
Dnr 2007.2269.185
Projekteringstillstånd för ombyggnad Östersjöskolans kök, etapp två
Dnr 2004.1339.291
Vidaredelegation av rätt att besluta om disposition av ospecificerade, men
verksamhetsspecifika anslag, till investeringar som understiger 500 000
kronor
- 2007 års anslag för ospecificerade fastighetsinvesteringar:
- Holmsjö brandstation, om- och tillbyggnad 490 000 kr
dnr 2007.643.299
- Upprustning av Lorentsberg för äldreförvaltningen 450 000 kr
dnr 2007.644.293
- F.d. parkkontoret Vedeby, personalutrymmen för handikappförvaltningen 200 000 kr
Dnr 2007.645.295
- Stortorget 12, Nivå, beläggningsarbeten 100 000 kr
Dnr 2007.646.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 32
Meddelanden
1. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 31 januari 2007, § 14
Utökat uppdrag avseende Rosenfeldtskolan
Dnr 2006.731.291
2. Länsstyrelsens beslut den 15 februari 2007, dnr 581-05756-06
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2007 i
Karlskrona kommun
Dnr 2007.278.438
3. Länsstyrelsens beslut den 14 februari 2007, dnr 551-3213-06 1080-101
MPD 3-07
Ändring i villkor i gällande tillståndsbeslut Svarvaren 6 i Karlskrona
kommun
Dnr 1996.60.427
4. Kulturnämndens beslut den 20 februari 2007, § 1
Nytt gatunamn i Lyckeby
Dnr 2007.313.246
5. Kulturnämndens beslut den 20 februari 2007, § 2
Nytt gatunamn i Sturkö
Dnr 2007.322.246
6. Kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2007, § 43
Förslag till hantering av anställningsstopp
Dnr 2007.347.029
7. Länsstyrelsens beslut den 5 mars 2007, dnr 258-7609-06
Högsta tillåtna hastighet på väg 729, Strömsbergs skola, Karlskrona kommun
Dnr 2007.408.512
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8. Länsstyrelsens beslut den 5 mars 2007, dnr 258-7743-06
Högsta tillåtna hastighet på enskilda vägen K 237u, Bäckarebodavägen,
Karlskrona kommun
Dnr 2007.407.512
Kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2007
9.
§ 53
Yttrande över kommunens revisorers granskning av hamnverksamheten
Dnr 2006.1999.007
10.
§ 57
Ansökan om investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek.
Dnr 2006.991.881
11.
§ 58
Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet
Dnr 2007.502.050
12. Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2007, beteckning 551-4275-2005
1080-50-021
Föreläggande enligt 22 kap 2 § miljöbalken om komplettering av inkommen
ansökan om ändring av villkor för Söremåla avloppsreningsverk
Dnr 2005.1032.351
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 31 januari 2007, § 16
Rosenborgsköket – komplettering
Dnr 2006.2277.290
14. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 20 mars 2007, § 27
Väg och järnvägsanslutningar till Verköhamnen
Dnr 2007.593.014
15. Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007, § 37
Överenskommelse om att etablera Museum Leonardo da Vinci Ideale i
Vattenborgen inkl. försäljning av fastigheten Sjöstjerna 3 och 4
Dnr 2007.231.253
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16. Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007, § 41
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Dnr 2006.2173.251
17. Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007, § 42
Investeringstillstånd för ny förskola i Bastasjö
Dnr 2006.143.290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 17.
_____
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2007.400.042

§ 33
Information
- Budgetuppföljning mars 2007.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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§ 34
Övrigt
Lars-Göran Forss (m) ställer fråga angående konsultuppdrag avseende
Verkö hamn.
Information avseende avtal, försäkringar m.m. vid konsultupphandlingar
kommer att redovisas vid tekniska nämndens nästa sammanträde.
_____
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Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Akten

2007.727.512

§ 35
Extra ärende
Trafiksituationen vid Hästö förskola
Hästö Intresseförening och personal vid Hästö förskola, Herrgårdsvägen, har
vid ett flertal tillfällen kontaktat representanter för kommunen angående
trafiksäkerheten vid den nya förskolan.
För att dämpa fordonens hastighet kommer gummipollare för avsmalnad väg
och två busskuddar att anläggas.
Jörgen Johansson (c) ställer fråga varför ärendet inte förelagts trafikutskottet
för behandling.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens förslag att sätta upp gummipollare för
avsmalnad väg och att anläggning två busskuddar vid Hästö förskola, samt
2. att liknande ärenden i fortsättningen skall behandlas i trafikutskottet.
___
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 maj 2007
§ 36 Information energieffektivisering
§ 37 Delårsbokslut 2007-04-30
§ 38 Investeringstillstånd och nyttjanderättsavtal avseende Lotsbrygga 730, Stumholmen
§ 39 Anslag och investeringstillstånd ny storköksutrustning i Spandelstorpskolan
§ 40 Investeringstillstånd gång- och cykelväg Saltö – Dragsö
§ 41 Investeringstillstånd gång- och cykelväg Gamla Infartsvägen
§ 42 Investeringstillstånd broförnyelse 2007
§ 43 Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning
§ 44 Investeringstillstånd gångbana och belysning Saltsjöbadsvägen
§ 45 Information
§ 46 Anmälan om delegationsbeslut
§ 47 Meddelanden
§ 48 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 29 maj 2007 kl. 14.00 – 15.35
sammanträdet ajourneras kl. 14.30-14.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (s)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz, §§ 42-48
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Fastighetschef Håkan Franzén, §§ 36-39
Driftingenjör VVS Michael Kronström, § 36
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Roland Löfvenberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 36 - 48

Dagordningen kompletteras med punkten: Övrigt.

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 juni 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 36
Energieffektivisering
Tekniska förvaltningen
Fastighetsavdelningen
I begreppet innefattas säkerställande av inomhusklimatet, minska
energianvändningen samt bibehålla besparingseffekten över tiden genom
ett planlagt drift- och underhållsarbete.
Driftingenjör VVS Michael Kronström och fastighetschef Håkan Franzén
informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.400.042

§ 37
Delårsbokslut 2007-04-30
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och avlämna budgetuppföljningsrapport med
prognoser för årets utfall per april månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 15 maj 2007 anmält
att prognosen för tekniska nämndens verksamheter överensstämmer med
beslutat negativt resultat på 1 798 tkr.
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter och mark, gator och vägar,
park-, natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet och civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster, projekteringstjänster och underhållsplanering för verksamheterna i egen regi.
Periodens resultat för tekniska nämndens verksamheter uppgår till -6 915 tkr.
Avvikelse mot budgeterat resultat är -6 316 tkr eftersom beslutat budgeterat
resultat för perioden är -599 tkr. Totalt för 2007 är resultatet enligt beslutade
direktiv -1 798 tkr.
Kostnaden för plusjobben finns ej med i resultatet för perioden.
Kompensation för merkostnaden från år 2006 som balanserats över till år
2007 kommer att erhållas, ca 650 tkr.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att försälja fastigheter som kan ge
realisationsvinster på 20 mkr år 2007. Prognos att uppnå detta resultat är
osäkert.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut 2007-04-30.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.785.556

§ 38
Investeringstillstånd och nyttjanderättsavtal avseende Lotsbrygga 730,
Stumholmen
Befintlig lotsbrygga som disponeras av Kustbevakningen har delvis raserats
på grund av eftersatt underhåll. Önskemål har inkommit från
Kustbevakningen att tekniska förvaltningen återställer lotsbryggan i
ursprungligt skick samt tar över ansvaret för löpande underhåll.
Kostnadsberäkning har gjorts i samråd med entreprenör och investeringsutgiften beräknas till 800 000 kr.
Investeringsutgiften är inplanerad i gällande investeringsplan.
Driftkostnaden, som i huvudsak består av kapitalkostnader, finansieras av
intäkter från nyttjanderättsavtal med Kustbevakningen som även
fortsättningsvis skall nyttja lotsbryggan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
1. att meddela investeringstillstånd för reparation av Lotsbrygga 730,
Stumholmen, samt
2. att teckna ett 10-årigt nyttjanderättsavtal med Kustbevakningen.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-05-29

8

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.775.291

§ 39
Investeringstillstånd för förnyelse av storköksutrustning vid
Spandelstorpskolan
Barn- och ungdomsnämnden har den 25 april 2007, § 58, beslutat uppdra
åt tekniska förvaltningen att förnya storköksutrustningen vid Spandelstorpsskolan.
Spandelstorpskolans kök har drabbats av mycket omfattande fukt- och
mögelskador under golv och i väggar. Att åtgärda skadorna kräver en mycket
omfattande renoveringsinsats. Kostnaden bedöms till cirka 3 mkr och
finansieras inom fastighetsförvaltningens underhållsbudget.
För att genomföra renoveringen krävs att all storköksutrustning avlägsnas.
Detta förhållande i kombination med att utrustningen är upp till 30 år
gammal har föranlett barn- och ungdomsnämnden att ge tekniska
förvaltningen i uppdrag att genomföra köksförnyelsen i samband med
saneringen.
Enligt gällande ansvarsfördelning mellan tekniska förvaltningen och de
verksamhetsbedrivande förvaltningarna så åligger det de verksamhetsbedrivande förvaltningarna att planera för investeringar och redovisa
kostnaden för storköksutrustning.
Den nu föreslagna förnyelsen är tidsmässigt och storleksmässigt oförutsedd.
Det innebär att barn- och ungdomsnämnden saknar möjlighet att avsätta
budgeterade investeringsanslag för förnyelsen.
Genomförandet kräver därför att det görs undantag från ansvarsfördelningen.
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Förnyelsen av den gamla storköksutrustningen innebär en arbetsmiljöförbättrande åtgärd. Det är därför motiverat att använda tekniska nämndens
ospecificerade investeringsanslag för arbetsmiljöförbättringar. Anslaget
omfattar 2 mkr år 2007. Den föreslagna investeringsutgiften är kostnadsberäknad till 1,8 mkr inklusive installationer.
Kapitalkostnaden för investeringen föreslås regleras med internhyra.
Internhyresökningen beräknas till 250 tkr per år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
1. att disponera 1 800 000 kronor ur det ospecificerade anslaget 2007 för
arbetsmiljöåtgärder till förnyelse av storköksutrustning i Spandelstorpskolan,
2. att barn- och ungdomsnämnden reglerar den uppkommande
kapitalkostnadsökningen genom internhyresersättning, samt
3. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för förnyelse av
storköksutrustning vid Spandelstorpskolan.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-05-29

10

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Stab Projektering
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2006.276.312

§ 40
Begäran om investeringstillstånd för anläggande av gång- och
cykelväg Saltö – Dragsö
I syfte att, i första hand, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
planeras en gång- och cykelväg mellan norra delen av Saltö torg och södra
p-platsen vid Dragsö camping (Strandvägen - Dragsövägen) projekteras.
Sträckan är cirka 1 200 meter lång.
Utgiften, budgeterad till 2 mkr för gång- och cykelvägen, finns upptagen i
investeringsplanen under åren 2006-2007 med 1 mkr vardera åren.
Kapitalkostnadsökningen för investeringen uppgår till ca 160 tkr. Drift- och
underhållskostnaden uppskattas till 20 kr/kvm och år eller totalt cirka 100
tkr. Kostnaderna finansieras inom väghållningens nuvarande kommunbidragsram.
Projektet samordnas med utbyggnad av gång- och cykelväg mellan
Fisktorget och Saltö torg. Denna del, som är budgeterad till 4,2 mkr,
finansieras av Saltö hem AB enligt exploateringsavtal med anledning av
deras byggnation på Saltö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-05-29

11

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
Saltö – Dragsö.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Stab Projektering
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2006.275.312

§ 41
Begäran om investeringstillstånd för anläggande av gång- och
cykelväg Gamla Infartsvägen
I syfte att, i första hand, öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter
planeras en gång- och cykelväg längs Gamla infartsvägen mellan Wämö
Center och Lindesnäs. Sträckan är ca 1 160 meter lång.
Utgiften för gång- och cykelvägen inklusive toppbeläggning av Gamla
Infartsvägen är kostnadsberäknad till 3,2 mkr
I investeringsplanen finns under åren 2006-2007 2,5 mkr budgeterat, fördelat
med 1 mkr respektive 1,5 mkr.
Vägverket har den 15 december 2006 beslutat om ett preliminärt
bidragsbelopp med 750 tkr ( LTP-planen 2007 statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala vägnätet)
Bidragsbeslutet avser sträckan Bergåsa tågstation – Annebo och grundar sig
på att den bidragsgrundande utgiften uppgår till 1,5 mkr och att objektet kan
slutföras under år 2007.
Kapitalkostnadsökningen för investeringen uppgår till ca 200 tkr och
finansieras inom väghållningens nuvarande kommunbidragsram. Drift- och
underhållskostnadsökningen bedöms som marginell eftersom det redan finns
drift- och underhållskostnader för gångbana längs större delen av sträckan.
Projektet samordnas tidsmässigt med byggandet av bostadsområdet vid
Wämö Strand samt tillgänglighetsanpassningen av busshållplatsen vid
Wämö Center.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
Gamla Infartsvägen.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-05-29

14

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.829.311

§ 42
Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2007
Broförnyelse är planerad i en flerårig investeringsplan som påbörjades 2006.
Vägverkets rekommendationer är att broisolering bör bytas var 25:e år för att
förhindra saltinträngning i konstruktionen.
Under 2007 avser förnyelsen byte av isolering för två broar på Österleden.
Broarna är K 317 över Krutviksvägen och K 319 över Blåportsgatan. Båda
är byggda 1971 och har broisoleringar som 36 år gamla.
I investeringsbudgeten för 2007 finns 3,0 mkr avsatt för broförnyelse.
Totalkostnaden för arbetena avseende byte av broisolering inklusive
byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till maximalt 3,0 mkr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 270 tkr, finansieras inom befintlig
kommunbidragsram.
Underhållskostnaderna minskar kortsiktigt något då broarna får ny
beläggning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för broförnyelseprojekten inom ramen
3 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.830.317

§ 43
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse av gatubelysning
I investeringsbudgeten för 2007 finns 2,0 mkr avsatt för förnyelse
gatubelysning. 200 tkr är avsatta till belysning på landsbygden.
Tekniska förvaltningen är ansvarig för c:a 14 000 armaturer. Idag är c:a
6 000 armaturer utbytta och under 2007 planeras ytterligare utbyte av 1 050
armaturer till en beräknad kostnad på 1,8 mkr.
Utbyte av 1 050 armaturer till högtrycksnatrium innebär en energibesparing
på c:a 300 000 kwh per år som i sin tur innebär en ekonomisk besparing på
c:a 220 tkr per år.
Kapitalkostnaden beräknas till c:a 150 tkr vilket innebär en nettobesparing på
ca 70 tkr per år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för förnyelse gatubelysning inom ramen
1 800 000 kronor.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2007-05-29

16

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.831.312

§ 44
Begäran om investeringstillstånd avseende gångbana och belysning
Saltsjöbadsvägen
I investeringsbudgeten för 2007 finns 1,0 mkr avsatt för gångbana och
belysning Saltsjöbadsvägen.
Aktuell sträcka är ett mycket frekventerat gångstråk och i stor avsaknad av
belysning. Belysning av sträckan är också viktig ur trygghetssynpunkt.
Projektet, som är kostnadsberäknat till 1,0 mkr, med sträckningen
Skogsvägen – Kärleksstigen är c:a 1 150 meter långt och omfattar belysning
och linjemålning som avgränsar gångbanan från körbanan.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 80 tkr och driftkostnaderna som
uppgår till c:a 20 tkr, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2007 tillstyrkt förslaget.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för gångbana och belysning
Saltsjöbadsvägen inom ramen 1 000 000 kronor.
_____
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§ 45
Information
- Personalnyckeltal 2007-03-31
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 46
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
meddelande om inställt sammanträde den 22 maj 2007
Anbud
El- och styr, om- och tillbyggnad Karlskrona VV
Dnr 2006.1233.052
Projektering gång- och cykelväg Fisktorget-Saltö-Dragsö
Dnr 2007.403.312
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.658.452
Dnr 2007.666.452
Dnr 2007.667.452
Dnr 2007.668.452
Dnr 2007.688.452
Dnr 2007.703.452
Dnr 2007.714.452
Dnr 2007.748.452
Dnr 2007.749.452
Dnr 2007.755.452
Dnr 2007.770.452
Dnr 2007.812.452
Dnr 2007.821.452
Dnr 2007.833.452
Dnr 2007.851.452
Dnr 2007.865.452
Dnr 2007.866.452
Dnr 2007.869.452
Dnr 2007.870.452
Dnr 2007.886.452
Dnr 2007.895.452
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Svea Hovrätts dom mål nr M 451-07
Avvisad ansökan om anslutning till va-nät
Dnr 2007.360.344
Skadestånd i samband med källaröversvämning i fastigheten Hammarby
5:111.
Dnr 2007.10.185
Skadestånd i samband med källaröversvämning i fastigheten Hammarby
1:67.
Dnr 2007.10.185
Ersättning för att bil blivit nersprutad med sand i samband med
sandupptagning i Rödeby.
Dnr 2007.879.185
Ersättning för att bil fått framrutan spräckt av snösprut som föll ner från
högbron vid Sunna kanal
Dnr 2007.396.185
Beslut att efter förlikning utbetala 70 % av återkrav för skadeutgifter till
Länsförsäkringar Blekinge. Vattenskada i samband med källaröversvämning
i fastigheten Hammarby 5:42, Jämjö.
Dnr 2007.305.185
Beslut att efter förlikning utbetala 70 % av självrisk till Boktorpets
Fastighetsförvaltning AB. Vattenskada i samband med källaröversvämning i
fastigheten Hammarby 5:42, Jämjö.
Dnr 2006.1444.185
Lokal trafikföreskrift p.g.a. evenemang ”Försommaryra” i Kristianopel
den 2 juni 2007 kl. 10.00-18.00
TN 17/07
Lokal trafikföreskrift p.g.a. ”Junikalaset”
TN 19/07
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 47
Meddelanden
1. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 28 februari 2007, § 29
Etablering av förskola i Holmsjö
Dnr 2006.143.290
2. Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007, § 36
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006
Dnr 2007.604.042
3. Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007, § 44
Svar på medborgarförslag om förändring av parkeringsplatserna på
Skepparegatan m.fl.
Dnr 2006.1682.315
4. Länsstyrelsens beslut den 10 april 2007, dnr 434-2752-07
Bidrag till kulturmiljövård på fastigheten Stumholmen 1:2, Karlskrona
kommun
Dnr 2005.1938.872
5. Länsstyrelsens beslut den 11 april 2007, dnr 521-469-07
Strandskyddsdispens för utförande av en BDT – avloppsanläggning för bad,
dusch och tvätt på fastigheten Ungskär 1:8 i Karlskrona kommun
Dnr 2007.001.215
Kommunstyrelsens beslut den 10 april 2007
6.
§ 81
Resultatförbättrande utvecklingsprogram
Dnr 2007.124.100
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7.
§ 84
Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning
Dnr 2007.679.002
8.
§ 97
Svar på tre (3) medborgarförslag om hundrastplats på Trossö och
Rosenholm
Dnr 2004.1521.334, 2005.317.310 och 2005.1777.310
9.
§ 100
Anställning av ekonomichef i Karlskrona kommun
Dnr 2007.680.023
10. Länsstyrelsens beslut den 27 april 2007, mål nr 444-07 E
Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU);
nu fråga om interimistiskt beslut avseende upphandling av asfaltmassa för
avhämtning.
Dnr 2007.75.052
11. Äldrenämndens beslut den 25 april 2007, § 49
Boendeplanering
Dnr 2007.723.293
12. Äldrenämndens beslut den 25 april 2007, § 50
Särskilt boende i tillfälliga lokaler
Dnr 2007.724.293
13. Länsstyrelsens beslut den 27 april 2007, 258-2736-07
Ansökan om tillstånd att få sätta upp reklamskylt
Trantorps Fest & Konferens
Dnr 2007.727.308
Kommunfullmäktiges beslut den 26 april 2007
14.
§ 53
Avsägelser av kommunala uppdrag
Dnr 2007.145.102
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15.
§ 54
Kommunala val
Dnr 2007.145.102
16.
§ 62
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2007
Dnr 2007.776.004
17.
§ 63
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2007
Dnr 2007.255.042
18. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 april 2007, § 58
Spandelstorpsköket
Dnr 2007.775.291
19. Länsstyrelsens beslut den 8 maj 2007, dnr 453-3400-07
Beslut om tillfälligt skyddsobjekt invid färjeläget till Kungsholms fort,
Karlskrona kommun, under tiden 2007-05-11 kl. 12.00 – 2007-05-18
kl. 18.00.
Dnr 2007.796.559
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-19.
_____
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§ 48
Övrigt
1. Ordföranden ställer fråga angående ansökningar om ny gatubelysning på
landsbygden.
Information kommer att ges vid tekniska nämndens augustisammanträde.
2. Claes-Urban Persson (s) ställer fråga om, i delårsbokslutet, föreslagen
omfördelning av kommunbidrag från tekniska nämnden till barn- och
ungdomsnämnden. Kommunbidraget ska återställas 2008. Hur påverkar detta
underhållsplaneringen?
Ordföranden besvarar frågan.
3. Claes-Urban Persson (s) efterfrågar information om Verköhamnen och
Bengtsaleden. Trafikanalys/utredning är utdelad till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige.
Sven Wallfors (m) påpekar att det är viktigt att man beaktar att det finns tio
utfarter på Verkövägen.
Förvaltningschef Anders Jaryd och projekteringschef Jan-Anders Glantz
besvarar frågan.
Ytterligare information kommer att ges vid tekniska nämndens
junisammanträde.
4. Diarieförda missiv till tekniska nämnden
Sven Wallfors (m) påpekar att pressen skriver att tekniska nämnden beslutat
innan nämnden haft sammanträde. Det rätta är att tekniska förvaltningen
föreslår tekniska nämnden besluta.
5. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga om omfattning/omsättning avseende
egen-regi-verksamheten.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
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6. Vem äger bryggan/piren på Aspö där skylt ”rasrisk” satts upp?
Åke Håkansson (s) ställer frågan.
Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens nästkommande
sammanträde.
7. I samband med tekniska nämndens sammanträde den 26 juni kommer
studiebesök att ske på Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen.
8. Tekniska nämnden kommer att informeras om förslag till budget 2008
och planer för 2009-2010 den 23 augusti 2007 kl. 8-12.
Arbetsutskottets sammanträde flyttas från den 22 till den 23 augusti kl. 13.00
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-06-26

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 juni 2007
§ 49 Förslag till ökad konkurrensutsättning och minimering av egenregiverksamhet inom
tekniska förvaltningen
§ 50 Måldokument 2007-2010
§ 51 Anslag och investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av fastigheterna
Pottholmen 1 (brandstationen) och Palander 8 (daglig verksamhet, handikappomsorgen)
§ 52 Granskning av kommunens hamnverksamhet med fokus mot Verkö
§ 53 Svar på medborgarförslag att anordna hundrastgård på Trossö och Rosenholm
§ 54 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 55 Meddelanden
§ 56 Information
§ 57 Övrigt
§ 58 Begäran om investeringstillstånd – extra ärende
§ 59 Sammanträdets avslutning
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Tornet, Karlskrona Vattenverk
Tisdagen den 26 juni 2007 kl. 14.00-16.30
sammanträdet ajourneras kl. 15.30-15.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Jerry Hansson (fp)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Patrik Andersson (s)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Planeringschef Benny Ohlsson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Administrativ chef Sussie Rantil
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.00-16.05
Hamnchef Lars-Håkan Winkler
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Roger Poka

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Nämndsekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Roger Poka

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juli 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunal Blekinge Sektion 14
SKTF
Ledarna
Byggnadsarbetarförbundet Avd 3 Sydost
SACO
Akten

2007.626.001

§ 49
Förslag till ökad konkurrensutsättning och minimering av
egenregiverksamhet inom tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 21 december 2006 i
samband med budget 2007 ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag och konsekvensbeskrivning på övergång till en mera konkurrensutsatt organisation inom tekniska nämndens samtliga enheter för att
minimera omfattningen av egenregiverksamhet inom tekniska förvaltningen
och att detta förslag ska vara färdigt senast 30 april 2007”.
En utredning, daterad den 3 maj 2007, har utarbetats av en projektgrupp
under förvaltningschefens ledning och med en politisk styrgrupp bestående
av tekniska nämndens presidium som projektbeställare. Arbetet har följts av
en referensgrupp där avdelningschefer och fackliga företrädare deltagit.
Sammanfattningsvis innehåller dokumentet en nulägesbeskrivning för varje
avdelning samt förslag till verksamheter att konkurrensutsätta och vilka
verksamheter som föreslås behållas i egen regi. Konsekvenser av förslagen
samt tidplan för genomförande beskrivs i utredningen.
Förvaltningen omsätter 700 mkr varav 180 mkr (25 %) utgör
kapitalkostnader. Kostnaderna för egenregi utgör 180 mkr (25 %) och köp av
entreprenader omfattar 340 mkr (50 %). Förvaltningens totala personalstyrka
omfattar 280 tjänster, fördelade på 90 tjänstemän och 190 kollektivanställda.
Personalkostnaden är 110 mkr, som ingår i de 700 mkr.
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Tekniska förvaltningen föreslår att utredningen i ett första steg kan ligga till
grund för ett inriktningsbeslut gällande tekniska nämndens
konkurrensutsättning av verksamheter under mandatperioden. I därpå
följande steg, som avser beslut om verkställighet, utarbetas detaljerade
underlag med konsekvensbeskrivning för varje verksamhetsdel som skall
konkurrensutsättas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 april 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 juni 2007 diskuterat förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkande
Percy Blom (s) med stöd av den socialdemokratiska gruppen yrkar
att ärendet återremitteras för att utreda vilka kostnader som ska ingå i en
egenkalkyl.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet skall återremitteras.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet för att utreda vilka kostnader som ska ingå i en
egenkalkyl.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.965.100

§ 50
Måldokument 2007-2010
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till måldokument avseende
perioden 2007-2010. Förslaget har som utgångspunkt kommunfullmäktiges
utvecklingspolicy ”Fyra hörnstenar för att bygga det nya Karlskrona” och
”10 steg framåt, nästa steg för en hållbar tillväxt i Karlskrona”.
Dokumentet har presenterats och bearbetats vid tekniska nämndens
seminarium på Gullberna Park den 3 maj 2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2007 lämnat beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 juni 2007 diskuterat förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till målprogram 2007-2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.966.299

§ 51
Anslag och investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
fastigheterna Pottholmen 1 (brandstation) och Palander 8 ( daglig
verksamhet, handikappomsorgen )
Investeringsbudgeten upptar 6 mkr årligen för investeringar i åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet. Tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning föreslår i skrivelse daterad den 5 juni 2007 att
uppvärmningstekniken i fastigheterna Pottholmen 1 och Palander 8
konverteras från eldningsolja till fjärrvärme.
Fastighetsavdelningen har infordrat anbud på entreprenadarbetena och
beräknat övriga kostnader.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 juni 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anslå 965 000 kronor för installation av fjärrvärmeanläggning i
fastigheten Pottholmen 1, brandstation,
2. att anslå 815 000 kronor för installation av fjärrvärmeanläggning i
fastigheten Palander 8, daglig verksamhet handikappomsorgen
3. att täcka investeringsutgiften genom disposition av 1 780 000 kronor
ur 2007 års ospecificerade anslag för energibesparande åtgärder och
minskat oljeberoende, samt
4. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
installationerna.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.641.007)
Kommunrevisionen för kännedom (2006.37.007)
Tekniska förvaltningen/Hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/Planeringsenheten
Akten

2006.1999.007

§ 52
Granskning av kommunens hamnverksamhet med fokus mot Verkö
Kommunrevisionen har uppdragit åt Ernst & Young AB att granska
kommunens kommersiella hamnverksamhet med huvudinriktning mot
Verköhamnen. I den rapport som redovisades angavs flera rekommendationer på åtgärder.
Tekniska förvaltningen har den 24 januari 2007 avgett yttrande över
rapporten och föreslagit att genomföra de rekommendationer som rapporten
angett. I förvaltningens yttrande angavs fyra åtgärdsområden och
redovisning föreslogs ske vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti
2007. Tekniska nämnden beslutade i ärendet den 30 januari 2007 § 4.
Då åtgärderna i vissa delar är mera omfattande än vad som tidigare bedömts,
bl.a. vad gäller strategisk plan och framtida investeringsbehov, hemställer
tekniska förvaltningen i skrivelse daterad den 4 juni 2007 om utsträckt tid för
redovisningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 juni 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna
att redovisning av resultatet av de av kommunrevisionen rekommenderade
åtgärderna senareläggs till kommunstyrelsens sammanträde i november
2007.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-06-26

9

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (2004.440.310, 2004.519.310, 2005.534.310)
Miljö- och byggnadsnämnden (164/05) för kännedom
Tekniska förvaltningen/planeringsenheten
Akten

2004.1521.334

§ 53
Svar på medborgarförslag att anordna hundrastgård på Trossö och
Rosenholm
Tre olika medborgarförslag har inkommit till kommunen med förslag om att
kommunen skall anordna hundrastgårdar. Ett av förslagen avser placering
inom Roseholmsområdet och de två övriga avser placering på Trossö
(Chapmansplan).
Tekniska nämnden har den 27 februari 2007, § 18, beslutat i ärendet.
Kommunstyrelsen har den 10 april 2007, § 97, beslutat att återremittera
de tre ärendena om hundrastplats för att tekniska nämnden ska återkomma med
förslag på hundrastgård inom centrala Karlskrona.
Mot bakgrund av ovanstående har tekniska förvaltningen återigen sökt hitta
lämpliga platser inom Trossö. De nu föreslagna platserna inom Trossö är:
1.
2.
3.
4.

Del av Chapmansplan
Västerudd, grönyta väster om Skepparegatans södra del
Amiralitetsparkens sydöstra del
Del av grönyta vid Bredgatans södra del

Inom ”Wämöbältet” finns också en grönyta, väster om Sunnavägen mellan
Galgamarken och Bergåsa, möjlig att anlägga en hundrastgård på.

Beträffande förslag om hundrastgård på Rosenholm anser tekniska
förvaltningen att Rosenholmsområdet som helhet innehåller så mycket
naturmark att behov av en inhägnad rastgård inte bedöms vara nödvändig.
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I likhet med tidigare yttrande föreslås avslag på framställningarna om att
kommunen skall anordna hundrastgårdar på Trossö och Rosenholm, men om
intresse finns från förslagsställare eller förening att själva anordna detta och
driva som självförvaltning föreslås ovan angivna platser prövas för detta
ändamål.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 maj 2007 lämnat
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 juni 2007 tillstyrkt förslaget.
Ordföranden tillstyrker förslaget med tillägg: att för egen del, efter beslut i
kommunfullmäktige, ta kontakt med förslagsställarna för att personligen
informera om möjligheterna till självförvaltning.
Således beslutar tekniska nämnden för egen del
att efter beslut i kommunfullmäktige ta kontakt med förslagsställarna för att
informera om möjligheterna till självförvaltning.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslagen om hundrastgård på Trossö och Rosenholm härmed
skall anses vara besvarade.
_________
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§ 54
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
Mäklartjänst skogsförsäljning
Dnr 2007.932.055
Underhållsmuddring Ungskär 1:8
Dnr 2007.263.052
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.923.452
Dnr 2007.939.452
Dnr 2007.952.452
Dnr 2007.953.452
Dnr 2007.955.452
Dnr 2007.961.452
Dnr 2007.982.452
Dnr 2007.1017.452
Dnr 2007.1018.452
Dnr 2007.1021.452
Dnr 2007.1035.452
Dnr 2007.1045.452
Dnr 2007.1046.452
Dnr 2007.1054.452
Dnr 2007.1064.452
Dnr 2007.1065.452
Dnr 2007.1071.452
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Lövmarknaden 2007-06-21
TN 20/07
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Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för anpassning nya
busshållplatser. Projekt nr 624224
Mindre åtgärder busshållplatser
Dnr 2007.980.537
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för anpassning nya
busshållplatser. Projekt nr 624238.
Åtgärder busshållplatser f.d. Råbergs – Ankarkrysset.
Dnr 2007.983.537
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för anpassning nya
busshållplatser. Projekt 624239.
Åtgärder busshållplatser Lyckebyvägen – Ronnebyvägen.
Dnr 2007.984.537
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för anpassning nya
busshållplatser. Projekt 624237.
Åtgärder busshållplatser Sunnavägen delen Brohålan – f.d. Råbergs.
Dnr 2007.985.537
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för investering lekplatser
Projekt nr 625206.
Åtgärder diverse lekredskap.
Dnr 2007.986.332
Disposition av 2007 års investeringsanslag för förnyelse badplatser.
Projekt nr 634100.
Åtgärder förnyelse badplatser.
Dnr 2007.987.822
Disposition av 2007 års investeringanslag för förnyelse våtutrymmen
campingplatser. Projekt nr 634208
Åtgärder för förnyelse våtutrymmen campingplatser.
Dnr 2007.988.845
Disposition av del av 2007 års ospecificerade investeringsanslag för
handikappanpassningar. Projekt 624212.
Handikappanpassningar korsningen Drottninggatan – Östra Prinsgatan.
Dnr 2007.989.311
Disposition av del av 2007 års ospecificerade investeringsanslag för
handikappanpassning. Projekt nr 624211.
Mindre handikappanpassningar Trossö.
Dnr 2007.990.311
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Disposition av 2007 års investeringsanslag för utbyte flytbryggor.
Projekt nr 634113.
Åtgärder för utbyte av flytbryggor.
Dnr 2007.991.556
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för Wämöparken
förbättring djurpark belysning. Projekt nr 625402.
Lyfts till åtgärder Wämöparken toalettbyggnader.
Dnr 2007.992.334
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för Wämöparken,
förbättring djurpark belysning. Projekt 625401.
Förbättring djurpark belysning, Wämöparken.
Dnr 2007.993.334
Skadeståndskrav ersättning för städning av fastighet och rengöring av bil
p.g.a. anläggningsarbete med fjärrvärme och VA-ledningar, Herrgårdsvägen
på Hästö.
Dnr 2007.1025.185
Ersättning för skada på framvagn på bil som kört ner i hål i gatan på Östra
Vittusgatan.
Dnr 2007.1039.185
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 55
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 14 april 2007, dnr 453-3765-2007
om tillfälligt skyddsobjekt Kungsbron, Karlskrona kommun,
2007-05-16
Dnr 2007.841.559
2. Länsstyrelsens beslut den 15 maj 2007, dnr 258-2564-07
Motortävling på väg; Saltsjöbadsloppet
Dnr 2007.532.311
3. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 10 maj 2007,
§ 170
Bygglov och bygganmälan för tillbyggnad med miljöhus på fastigheten
Sparre 7 (Östersjöskolan)
Dnr 2007.874.239
4. Kommunstyrelsens beslut den 15 maj 2007, § 104
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Östersjöskolans kök, etapp två
Dnr 2004.1339.291
5. Järnvägsstyrelsens beslut den 25 maj 2007, bet. 2007-675/41
Brevinspektion av Karlskrona kommuns broar
Dnr 2007.539.311
6. Handikappnämndens beslut den 23 maj 2007, § 38
Information angående finansiering av ökade kostnader med anledning av
tillgänglighetsanpassning av kommunala lokaler
Dnr 2007.570.299
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7. Länsstyrelsens beslut den 1 juni 2007, dnr 513-3245-06
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Jämjö, Karlskrona kommun
Dnr 2007.945.341
8. Statens VA-nämnds beslut den 31 maj 2007, BVa 26, VA 62/06
Brukningsavgift
Dnr 2006.643.346
9. Länsstyrelsens beslut den 30 maj 2007, dnr 258-4196-07
Tillfällig hastighetsbegränsning på väg 737
Dnr 2006.2083.512
10. Länsrätten i Blekinge län – dom, daterad 2007-05-16
Mål nr 1204-06 Rotel 2
Anmälan om byggnation på fastigheten Augerums-Ryd 1:18 i Karlskrona
kommun
Dnr 2005.1963.231
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-10.
_____
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§ 56
Information
1. Budgetuppföljning maj 2007
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
2. Trafikanalys/Utredning avseende Verkö/Vedebykrysset
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
3. Konsultansvar och konsultupphandling Verköhamnen
Hamnchef Lars-Håkan Winkler informerar.
4. Brygga/pir Aspö
Hamnchef Lars-Håkan Winkler informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 57
Övrigt
1. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående utbyte av alléträd på
Drottninggatan.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.1057.210

§ 58
Begäran om investeringstillstånd
I syfte att i första hand skapa en attraktiv stadsmiljö med utökade
vistelseytor, fler mötesplatser och sammanhängande gångstråk föreslår
tekniska förvaltningen, inom ramen för investeringsplanen,
pågående från 2006 2,0 mkr och i budget för 2007 5,6 mkr, följande
åtgärder:
Klaipedaplatsen

1, 0 mkr

- ny markbeläggning
- nya sittbänkar m.m.
.

Stortorget – ”Solgatan”

2,2 mkr

- ny markbeläggning
- kantstensfria ytor
- nya sittbänkar m.m.

Uteserveringar – diverse platser

0,5 mkr

- ny markbeläggning

Ronnebygatan – förlängning av gågata österut

1,5 mkr

- ny markbeläggning
- kantstensfria ytor
- nya sittbänkar m.m.

Gångstråk – centralstationen
- förstärka passager över Infartsleden
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Belysning Stortorget

0,5 mkr

- förstärka och förbättra befintlig belysning, fasadbelysning

Hoglands Park

1,5 mkr

- upprätta förnyelseplan
- förbättra grönytor
- påbörja utbyte av gamla och dåliga träd m.m.
________

Summa

7,6 mkr

Föreslagna åtgärder kommer att bidra till att de kommersiella stråken på
Trossö förstärks och att markytor för uteserveringar blir jämnare för att
underlätta möbleringen. Förbättring av markytor för uteserveringar
förutsätter medfinansiering av fastighetsägare/restaurangägare. Åtgärderna
kommer att följa riktlinjerna i stadsmiljöprogrammet, samt de nya reglerna
för uteserveringar.
Kapitalkostnaden för investeringarna finansieras med beslutad utökad
kommunbidragsram för gatu/parkverksamheten. Drift- och
underhållskostnadsökningen bedöms som marginell eftersom det redan
finns drift- och underhållskostnader för de ytor som berörs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 juni 2007 lämnat
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 juni 2007 tillstyrkt förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att meddela investeringstillstånd omfattande 7,6 mkr för genomförande av
åtgärder på Trossö i enlighet med redovisat investeringsförslag.
_____
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§ 59
Sammanträdets avslutning
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar.
2:e vice ordförande Percy Blom önskar ordföranden en trevlig sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 5 september 2007
§ 59 Stadsmiljöprogrammet
§ 60 Alkohol- och drogpolicy för Karlskrona kommun
§ 61 Förslag till budget 2008 samt plan för åren 2009-2010
§ 62 Ändring av gällande hamnordning
§ 63 Detaljplan för del av Ingenjören 4 m.fl., Campus Blå Port, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 64 Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 65 Svar på medborgarförslag Bevara Karlskronas enda kvarvarande spårvagnsstolpe
§ 66 Svar på motion avseende anläggande/inrättande av plats för trädgårdsavfall på Hasslö
§ 67 Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden
§ 68 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 69 Meddelanden
§ 70 Information
- Budgetuppföljning juli 2007
§ 71 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 5 september 2007 kl. 14.00 – 15.50
sammanträdet ajourneras kl. 14.45 – 15.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m) kl. 14.00-15.45 § 59-70
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Jerry Hansson (fp)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Planarkitekt Malin Eriksson, § 59
Hamnchef Lars-Håkan Winkler, § 59-61
Handläggare Fredrika Ternelius
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Per Ivarsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Nämndsekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Per Ivarsson

§§ 59 - 71

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 september 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2007.1057.210

§ 59
Stadsmiljöprogrammet
Stadsmiljögruppen, med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
och tekniska förvaltningen, arbetar med att utveckla stadsmiljöprogrammet i
fem fördjupningsdelar. Dessa behandlar gatumöbler, mark- och belysning,
träd och planteringar, skyltar samt små byggnader. Utöver dessa fem finns
en antagen broschyr om uteserveringar. Syftet är att få konkreta riktlinjer
och regler vid planering av stadens offentliga rum d.v.s. gator, torg och
parker. Avsikten är att samtliga, fördjupningsdelar skall behandlas av miljöoch byggnadsnämnden och tekniska nämnden för antagande under hösten
2007.
I dagsläget har en broschyr för gatumöbler arbetats fram, i vilken ges
riktlinjer för val av möbler och utrustning för centrala Karlskrona.
I broschyren ges riktlinjer för utformning av soffor, bänkar, planteringskärl,
papperskorgar, pollare, cykelställ m.m. Syftet är att uppnå en enhetlig miljö
genom möbler som har ett stilrent, funktionellt och estetiskt tilltalande
uttryck. Broschyren har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i
samarbete med tekniska förvaltningen och handikappförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 29 juni 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt förslaget.
Planarkitekt Malin Eriksson, samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrar
ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att anta ”Riktlinjer för val av gatumöbler i Karlskrona”.
_____
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Kommunledningsförvaltningen, personalenheten
(KS 2007.298.026)
Tekniska förvaltningen/personalenheten
Akten

2007.973.026

§ 60
Alkohol- och drogpolicy för Karlskrona kommun
Tekniska nämnden har fått förslag till reviderad alkohol- och drogpolicy för
Karlskrona kommun för yttrande. Förslaget har behandlats i tekniska
förvaltningens ledningsgrupp och inga synpunkter har framkommit.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till alkohol- och drogpolicy för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.994.041

§ 61
Förslag till budget 2008 samt plan för åren 2009-2010
Förslaget har upprättats i enlighet med de direktiv och ramar som beslutats
i kommunfullmäktige den 20 juni 2007. Förutsättningarna grundar sig på de
ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för år 2008 och 2009 i den av
kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2007-2009.
I föreliggande förslag har enligt direktiven, under tekniska nämnden, avsatts
0,5 mkr i en reserv för oförutsett i avsikt att enligt direktiven skapa en
säkerhetsmarginal och handlingsutrymme under 2008, 2009 och 2010.
Reserven motsvarar ca 1 % av det kommunbidrag som utgår till nämndens
verksamhet.
Realisationsvinsten vid fastighetsförsäljningar är enligt plan upptagen till
7 mkr årligen 2008-2009 och sänkt till 3 mkr för 2010. Realisationskravet
har utökats för 2007 till 20 mkr, vilket blir svårt att uppnå.
Resultatkrav för avgiftsfinansierade verksamheter berör verksamheten
parkeringsanordningar som ska tillföra 0,5 mkr årligen till det egna kapitalet
och vatten- och avloppsverksamheten ska i enlighet med upprättad plan
ianspråkta 2,0 mkr av det egna kapitalet för respektive år 2008, 2009 och
2010.
VA-taxan föreslås höjas inför 2008 med 0,50 kr/m3 till 18 kr/m3 exkl. moms.
Mätaravgiften höjs med 100 kr för samtliga mätarstorlekar. Detta innebär
en intäktsökning med 3 mkr.
Renhållningstaxan höjs för 2008 med ca 4 % och detta innebär en
intäktsökning med ca 1,7 mkr. Den totala årskostnaden för ett villahushåll
ökar med ca 100 kr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2007, lämnat yttrande
och beslutsförslag.
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Verksamhetsansvariga, förutom hamnavdelningen, har vid ett särskilt
informationssammanträde den 23 augusti 2007 redovisat respektive
avdelnings förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde den 29 augusti
2007.
Hamnchef Lars-Håkan Winkler redovisar hamnavdelningens förslag vid
dagens sammanträde.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar föreslagna investeringar 2008-2010.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att utöka kommunbidragsramen för 2008-2010 för att återställa de
ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla en godtagbar
underhållsnivå på anläggningarna inom gatuverksamheten,
2. att vid antagande av föreslagen investeringsplan planera för behovet av
ökad kommunbidragsram för 2008 med 659 000 kronor, för 2009 med
1 527 000 kronor och för 2010 med 1 694 000 kronor för att täcka nämndens
ökade kapitalkostnader till följd av investeringar i gatuverksamheten,
3. att utöka kommunbidragsramen för 2009 och 2010 med ytterligare
400 000 kronor årligen för att täcka kostnader för ökade driftbidrag till
vägsamfälligheter, enligt plan, beslutad av kommunfullmäktige §23/2004,
4. att utöka kommunbidragsramen årligen för 2008-2010 med 3 000 000
kronor för att täcka kostnader för ökat beläggningsunderhåll,
5. att utöka kommunbidragsramen årligen för 2008-2010 med 1 000 000
kronor för att täcka kostnader för ökad elkostnad på gatubelysning,
6. att minska kommunbidragsramen med 5 073 000 kronor för mark- och
exploateringsverksamheten,
7. att inom den avgiftsfinansierade färjeverksamheten minska kommunbidragsramen med 4 497 000 kronor årligen 2008, 2009 och 2010,
8. att inom den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten
medge ianspråktagande av eget kapital om 2 000 000 kronor för år 2008
och planera för ianspråktagande om 2 000 000 kronor för år 2009 och
2 000 000 kronor för år 2010,
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9. att fullfölja beslut om investeringar om 6 000 000 kronor år 2008 i
vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen samt planera för 70 000 000
kronor år 2009 och 68 000 000 kronor år 2010,
10. att fastställa vatten- och avloppstaxa för 2008 i enlighet med föreliggande
förslag,
11. att fastställa renhållningstaxa för 2008 i enlighet med föreliggande förslag,
samt
12. att som verksamhetsmål för 2008 enligt god ekonomisk hushållning
•

förbättra underhållstakten för att fullfölja underhållsplaneringen och att så
stor del som möjligt avsätts till planerat underhåll,

•

utreda och lämna förslag årligen på alternativa förnyelsebara energikällor
för uppvärmning av tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet,

•

att utöka arbetet med energieffektiviseringen i en sådan takt att samtliga
egna fastigheter omfattas av energieffektiviseringen 2011,

•

att använda reinvesteringsmedel till de fastigheter som svårast drabbats av
eftersatt underhåll,

•

möjliggöra utveckling av transportkorridoren mellan Göteborg och Polen
(Gdynia) för containergods via RoRo-färja och järnvägspendel två
gånger/vecka och

•

fullfölja fullskaleförsök och miljöprövning vid Johannishusåsen som
underlag för beslut, projektering och investering av Karlskronas nya
vattenförsörjning.

Vidare beslutar tekniska nämnden föreslås besluta
13. att fortsätta arbetet med att föreningslivet engagerar sig i skötseln av
kommunala lokaler och anläggningar, självförvaltning, samt
14. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget för år 2008
och plan för 2009 och 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2007.1210.559

§ 62
Ändring av gällande hamnordning
Nu gällande hamnordning fastställdes av kommunfullmäktige
den 23 maj 1996.
Hamnverksamheten har därefter utvecklats med bland annat ny
hamnanläggning vid Verkö. Farleden till oljehamnen har ändrats efter
besiktning av Sjöfartsverket. Sjöfartsskydd har införts och nytt
hamnskyddsområde kommer att införas.
Med hänvisning till ovanstående bör gällande hamnordning ändras och
kompletteras för att harmoniera med nuvarande förutsättningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 juli 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att anta ny hamnordning enligt förslag daterat den 10 juli 2007.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2001.423.214

§ 63
Detaljplan för del av Ingenjören 4 m.fl., Campus Blå Port, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerande detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 6 juli - 19 augusti 2007.
Planen berör främst fastigheten Ingenjören 4 som ägs av Skanska AB samt
delar av fastigheterna Karlskrona 5:17 och 5:24 som ägs av Karlskrona
kommun.
Syftet med detaljplanen är att skapa en attraktiv och varierade stads- och
boendemiljö med en blandning av bostäder och verksamheter. Planen
medger en bebyggelse i cirka fem våningar för bostäder och kontor i
nordväst. I norr föreslås ett 14 våningar högt punkthus för bostäder och
kontor, inkluderat parkering i fyra plan. Området i nordost används idag till
skola och planen möjliggör kontors- eller skolbyggnader i tre våningar samt
parkeringshus. Planen medger bostads- eller kontorshus i 5-6 våningar i
sydost. Enligt planförslaget kan planområdet bebyggas med upp till cirka
200 lägenheter.
Kanslibygganden och expeditionsbygganden skyddas mot rivning i planen
och ges användningen kontor. En utbyggnad av expeditionsbygganden tillåts
samt utvidgas användningen till centrumändamål.
Nylagd cykelbana finns längs Blå Portsgatan och avsikten är att en gångoch cykelväg längs Ekorrvägen skall uppföras. För att säkra oskyddade
trafikanters transport till planområdet ytterliggare föreslås Serpentinvägen
som användning för fotgängare och cyklister.
Parkering skall beräknas med minst en parkeringsplats per lägenhet samt
20 platser per 1 000 m2 kontorsyta. Detta löses genom tidigare nämnda
parkeringshus samt i garage och markparkering.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 juli 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.737.214

§ 64
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplaneförslag har varit översänt till tekniska nämnden för
yttrande under samrådstiden 29 juni – 19 augusti 2007.
Planförslaget omfattar del av fastigheten Spandelstorp 5:4, vilken är
kommunägd. Området är beläget i Karlskronas norra del, mellan
Hässlegården och Spandelstorp omedelbart norr om Västra Gärdesvägen och
är dels ej planlagt, dels planlagt som allmän plats, park.
Planarbetet har föregåtts av dels ett program där de strategiska frågorna om
områdets innehåll och utbredning prövats, och dels en särskild utredning om
grönstrukturen i området.
Förslaget syftar till att göra det möjligt att uppföra en grupphusbebyggelse
som ges en samordnad utformning och placering, både på respektive tomt
och i förhållande till gatorna som helhet. Området innehåller 47 tomter samt
en yta för antingen en förskola eller ytterligare sex tomter.
Inom planområdet byggs en lokalgata, vilken ansluts till övrigt gatunät via
Västra Gärdesvägen. Vidare ingår i förslaget att Västra Gärdesvägen förses
med gångbana inom planområdet och att anslutningar till befintlig gång- och
cykelväg i området anläggs.
Avsikten är att en exploatör ska genomföra exploateringen och samordna
bebyggelsens, markens och gaturummens utformning. Detta innebär att ett
exploateringsavtal måste tecknas mellan kommunen och exploatören innan
detaljplanen antages, för att reglera respektive parts åtaganden vid
exploateringens genomförande.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för sin del tillstyrka föreliggande planförslag, samt
2. att exploateringsavtal skall tecknas mellan kommunen och exploatören
innan detaljplanen antages.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.313.879)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2006.2264.879

§ 65
Medborgarförslag: Bevara Karlskronas enda kvarvarande
spårvagnsstolpe
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med förslag
om att lyfta fram Karlskronas enda kvarvarande spårvagnsstolpe, som nu
finns placerad vid Brohålan, genom att måla den i samma färg som
spårvagnarna hade (blått och vitt), sätta upp en informationstavla med bilder
från den tiden, samt sätta ut en bänk intill.
Tekniska förvaltningen håller med om att det kan finnas anledning att bevara
denna sista rest från tiden med spårvagnar i Karlskrona. Stolpens nuvarande
placering är inte bra och är sannolikt inte den ursprungliga placeringen.
Förvaltningen föreslår att stolpen flyttas ca tre meter, målas i ursprunglig
färg (grön alt. grå), att sittbänk utplaceras och, om möjligt, att någon form av
informationsskylt sättas upp intill stolpen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juli 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget med ovanstående inriktning.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2004.194.455)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2004.772.455

§ 66
Svar på motion avseende anläggande/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö
Hasslö Socialdemokratiska Förening har i en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att kommunen anordnar plats för avlämnande av trädgårdsavfall i
anslutning till befintlig avfallscentral på Hasslö.
I Karlskrona kommun finns nio avfallscentraler exklusive avfallscentralen i
Bubbetorp. Här har allmänheten möjlighet att lämna det avfall som inte går
att sortera eller återvinna samt eventuellt farligt avfall. För trädgårdsavfall
hänvisas dock allmänheten till avfallscentralen i Bubbetorp. Detta beror på
att trädgårdsavfall är extremt skrymmande där en relativt liten mängd avfall
ändå upptar en mycket stor volym. Följden av detta blir mycket höra
transportkostnader för att forsla bort trädgårdsavfallet från avfallscentralerna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 juni 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen lämnas utan bifall och att boende på Hasslö, liksom övriga
kommuninnevånare, hänvisas till avfallscentralen på Bubbetorp för att lämna
sitt trädgårdsavfall.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.402.210)
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.1675.210

§ 67
Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden
Centern har i en motion till kommunfullmäktige ställt ett förslag om
fastställande av beständiga grönområden.
I motionen konstateras att Karlskrona centralort har förhållandevis mycket
obebyggd mark i ett mer eller mindre sammanhängande band ut mot
Lyckeby. För att undvika att inför snabba expansionsbehov ta i anspråk
mark som borde förbli grönområden föreslås i motionen att ett förslag
framarbetas över vilka grönområden som är strategiska och bevaransvärda.
I arbetet med den kommande översiktsplanen kommer som en del också en
grönplan för de tätortsnära grönytorna att framarbetas. Under förutsättning
att denna grönplan också kommer att peka ut vilka grönområden som
strategiska kan motionen genom det arbetet till stor del besvaras.
Inom de tätortsnära grönområdena möts många olika önskemål och det är
viktigt att man vid inventeringen försöker tillvarata så stora och
mångfacetterade värden som möjligt. Dels bör biologiska värden tillvaratas
vid bedömningen, men också kulturella värden, stadsmiljön och
förutsättningar för friluftsliv och rekreation.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juni 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 29 augusti 2007 tillstyrkt
förslaget.
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Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar följande ändring
”att grönplanen som ska framarbetas i samband med kommande
översiktsplan ska peka ut strategiskt bevaransvärda grönområden inom
tätorten”.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen
Johanssons yrkande. Tekniska nämnden beslutar att bifalla Jörgen
Johanssons yrkande.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att grönplanen som ska framarbetas i samband med kommande
översiktsplan ska peka ut strategiskt bevaransvärda grönområden inom
tätorten.
_____
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§ 68
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 juni 2007
Anbud
Projektering av vägar och va inom detaljplaneområde N Ringö
TN 2007.1011.055
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.1075.452
Dnr 2007.1112.452
Dnr 2007.1128.452
Dnr 2007.1139.452
Dnr 2007.1071.452
Dnr 2007.1179.452
Dnr 2007.1181.452
Dnr 2007.1219.452
Dnr 2007.1221.452
Dnr 2007.1234.452
Dnr 2007.1235.452
Dnr 2007.1268.452
Dnr 2007.1273.452
Dnr 2007.1274.452
Dnr 2007.1275.452
Dnr 2007.1276.452
Dnr 2007.1279.452
Dnr 2007.1285.452
Dnr 2007.1288.452
Dnr 2007.1291.452
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Dnr 2007.1292.452
Dnr 2007.1295.452
Dnr 2007.1296.452
Dnr 2007.1303.452
Dnr 2007.1304.452
Dnr 2007.1331.452
Dnr 2007.1332.452
Dnr 2007.1340.452
Dnr 2007.1341.452
Dnr 2007.1361.452
Dnr 2007.1364.452
Dnr 2007.1376.452
Dnr 2007.1377.452
Dnr 2007.1392.452
Dnr 2007.1406.452
Dnr 2007.1418.452
Dnr 2007.1434.452
Dnr 2007.1440.452
Dnr 2007.1441.452
Ersättningsanspråk för städning och skadat lösöre i samband med
upptryckning vid högtrycksspolning i Västra Knutgårdsvägen 13 på
Hasslö.
Dnr 2007.769.185
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för Wämöparken,
förbättring djurpark, belysning
lyfts till åtgärder elsäkerhet Wämöparken
Projekt 625403
Dnr 2007.1138.334
Skadeståndskrav för utgifter vid anslutning till kommunalt spillvattenavlopp
Allatorp 5:20.
Dnr 2006.193.185
Ersättning för skada på personbil med anledning av skadad framvagn p.g.a.
hål i vägkanten vid avfarten från Österleden mot Verkövägen.
Dnr 2007.1289.185
Omdisposition av del av 2007 års investering av klumpanslag till
Diverse servisledningar vatten projekt nr 686620 och avlopp projekt nr
686720.
Dnr 2007.980.537
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Vidaredelegation av rätt att besluta om disposition av ospecificerade, men
verksamhetsspecifika, anslag till investeringar som understiger 500 000
kronor 2007 års anslag för energibesparande åtgärder/minskat oljeberoende:
Holmsjö brandstation, installation av värmepump, 185 000 kronor
(projekt 727005)
Dnr 2007.1317.299
Vidaredelegation av rätt att besluta om disposition av ospecificerade, men
verksamhetsspecifika, anslag till investeringar som understiger 500 000
kronor
2007 års anslag för energibesparande åtgärder/minskat oljeberoende:
Lyckeby bibliotek, omb. flödesmätning fjärrvärme 125 000 kronor
(projekt 739005)
Dnr 2007.1318.292
Lokal trafikföreskrift p.g.a. SAIL 2007.
TN 24/07
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 69
Meddelanden
1. Länsrätten i Blekinge Län
Dom Mål nr 444-07 E Rotel 2
Överprövning enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU).
Dnr 2007.75.052
2. Kommunstyrelsens näringsutskotts beslut den 28 maj 2007, § 16
Information om Vämöhallen och Klinteberga.
Dnr 2007.1050.299
Kommunfullmäktiges beslut den 31 maj 2007
3.
§ 75
Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Dnr 2007.1040.042
4.
§ 76
Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun.
Dnr 2007.1041.042
5.
§ 79
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy.
Dnr 2007.90.026
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6.
§ 81
Komplettering av ansökan Motorways of the sea; Bengtsaleden m.m.
Dnr 2007.1048.510
7.
§ 82
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Dnr 2007.1042.040
8.
§ 85
Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan,
Hoglands Park.
Dnr 2006.533.330
9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 12 april 2007, § 139
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m.fl. (handelsträdgården m.m.).
Dnr 2007.1095.214
10. Länsstyrelsens beslut den 19 juni 2007, dnr 258-4598-07
Förbud mot omkörning på väg 28 söder om Nävragöl,
Karlskrona kommun.
Dnr 2007.1093.511
11. Länsstyrelsens beslut den 19 juni 2007, dnr 258-4599-07
Förbud mot trafik med mopeder på gång- och cykelbanan på väg 726,
Karlskrona kommun
Dnr 2007.1092.312
12. Från kommunrevisionen granskningsrapport ”Granskning av gatu- och
vägunderhåll i Karlskrona kommun”.
Dnr 2007.1096.007
13. Länsstyrelsens beslut den 21 juni 2007, dnr 258-4328-07
Avlysning av vattenområde badviken på Stumholmen den 27 juli 2007
kl. 15.00-24.00.
Dnr 2007.1024.557
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Kommunfullmäktiges beslut den 20 juni 2007
14.
§ 91
Förslag till kommunalt konkurrensprogram
Dnr 2007.1146.040
15.
§ 94
Svar på medborgarförslag om upprustning/ökat nyttjande av Snäckan,
Hoglands Park
Dnr 2006.533.330
16.
§ 99
Miljöbokslut 2006
Dnr 2007.1147.042
17.
§ 100
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning den 30 april 2007
Dnr 2007.1148.042
18.
§ 101
Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010
Dnr 2007.994.041
19.
§ 106
Svar på motion om medborgarkontakt
Dnr 2007.1145.106
20.
Vägverkets beslut den 27 juni 2007, bet. TR10A 2006:17433
avseende överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
den 6 juli 2006 om trafikreglering inom Grönadal – Skillingenäs i
Nättraby
Dnr 2005.1894.512
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21.
För kännedom
Skogsstyrelsens beslut den 26 juni 2007, dnr 342/2006 4.44/Ö
Biotopskyddsområde på fastigheten Sjötorps 1:3 i Karlskrona kommun
Dnr 2007.1174.265
22.
Länsstyrelsens beslut den 29 juni 2007, dnr 258-8237-06
Ansökan om sänkt hastighet på väg 673, Hasslö i Karlskrona kommun
Dnr 2007.1178.512
23.
Länsstyrelsens beslut den 2007-07-03, dnr 555-3173-07
Underrättelse om driftstörning avseende oljeutsläpp från Textilia till
spillvattennätet tillhörande Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2007.1184.351
24.
Vägverkets beslut den 20 juni 2007, bet. EV 20-A 2007:3463, om statsbidrag
till Ytteröfärjan för år 2007 Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2007.1190.318

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 24.
_____
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§ 70
Information
1. Budgetuppföljning juli 2007.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 71
Övrigt
1. Förteckning över redovisade fastighetsförsäljningar t.o.m.
den 24 augusti 2007 delas ut.
2, PM Kalkylering av självkostnad vid konkurrensutsättning av
egenregiverksamhet. Percy Blom (s), Lars-Göran Forss (m) och
Roland Löfvenberg (m) anser att PM:et ska kompletteras.
3. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående skötsel av tätortsnära
skogar. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
4. Sven Wallfors (m) ställer fråga angående vattenläcka i Rödeby.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
5. Tekniska nämndens sammanträde den 25 september kommer att
förläggas till Holmsjö.
6. Tekniska nämndens sammanträde den 30 oktober är flyttat till
den 1 november, då det blir heldagssammanträde med tema fastigheter.
7. Ordföranden påminner om förvaltningens inbjudan till uppföljande
personalutbildning om miljöfrågor och förvaltningens miljöledningssystem den 18, 19 eller 20 september.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 september 2007
§ 72 Delårsbokslut per den 31 augusti 2007
§ 73 Förslag till ökad konkurrensutsättning och minimering av egenregiverksamhet inom
tekniska förvaltningen
§ 74 Utökad belysning på landsbygden
§ 75 Rapport från testperiod av alkolås
§ 76 Försäljning av skogsfastighet Dragdö 1:21
§ 77 Yttrande lokalisering av stadsbibliotek
§ 78 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 79 Meddelanden
§ 80 Information
§ 81 Övrigt
§ 82 Extra ärende
Motion gällande allergiframkallande växter i offentlig miljö
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Plats och tid

Sillhövda församlingshem, Holmsjö
Tisdagen den 25 september 2007 kl. 14.00-16.00
sammanträdet ajourneras kl. 15.00-15.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Veronica Lathe (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)

Närvarande

ersättare

Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Administrativ chef Sussie Rantil
Utredningschef Tommy Sandin
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Fastighetschef Håkan Franzén
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Lotta Törnström

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Nämndsekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lotta Törnström

§§ 72 - 82

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 oktober 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.400.042

§ 72
Delårsbokslut per den 31 augusti 2007
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2007 lämnat
delårsbokslut per den 31 augusti 2007 för tekniska nämndens verksamhet
med prognos för 2007 som överensstämmer med av kommunfullmäktige,
den 20-21 december 2006, beslutat negativt resultat på 1 798 tkr.
Det nya resultatkravet, beslutat i kommunfullmäktige den 20 juni 2007, att
tekniska nämnden utöver tidigare beslutat resultat ska lämna ett positivt
resultat på 3,1 mkr, underhållstimeout för 2007, kommer att medföra
svårigheter för verksamheterna att uppnå.
Periodens resultat för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 18 537
tkr. Avvikelse mot budgeterat resultat är 19 736 tkr eftersom beslutat
budgeterat resultat för perioden är -1 199 tkr. Det nya resultatkravet för
tekniska nämnden är reglerat för perioden med 2 067 tkr.
Kostnaden för plusjobben finns inte med i resultatet för perioden. Analys av
kostnader och intäkter avseende plusjobben pågår och prognos för 2007
kommer att lämnas i septemberuppföljningen. Kompensation för
merkostnaden från år 2006 på 650 tkr som balanserats över till år 2007
kommer att erhållas.
För perioden har fastigheter sålts med en reavinst på 17,4 mkr. Tekniska
förvaltningen har ett uppdrag att försälja fastigheter som ska ge realisationsvinster på 20 mkr år 2007. Prognos att uppnå resultatet är något osäker.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2007 behandlat
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2007-09-25

5

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2007.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunal Blekinge Sektion 14
SKTF
Ledarna
Byggnadsarbetarförbundet Avd 3 Sydost
SACO
Akten

2007.626.001

§ 73
Förslag till ökad konkurrensutsättning och minimering av
egenregiverksamhet inom tekniska förvaltningen
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 21 december 2006 i
samband med budget 2007 ”att ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram
förslag och konsekvensbeskrivning på övergång till en mera konkurrensutsatt organisation inom tekniska nämndens samtliga enheter för att
minimera omfattningen av egenregiverksamhet inom tekniska förvaltningen
och att detta förslag ska vara färdigt senast 30 april 2007”.
En utredning, daterad den 3 maj 2007, har utarbetats av en projektgrupp
under förvaltningschefens ledning och med en politisk styrgrupp bestående
av tekniska nämndens presidium som projektbeställare. Arbetet har följts av
en referensgrupp där avdelningschefer och fackliga företrädare deltagit.
Sammanfattningsvis innehåller dokumentet en nulägesbeskrivning för varje
avdelning samt förslag till verksamheter att konkurrensutsätta och vilka
verksamheter som föreslås behållas i egenregi. Konsekvenser av förslagen
samt tidplan för genomförande beskrivs i utredningen.
Förvaltningen omsätter 700 mkr varav 180 mkr (25 %) utgör
kapitalkostnader. Kostnaderna för egenregi utgör 180 mkr (25 %) och köp av
entreprenader omfattar 340 mkr (50 %). Förvaltningens totala personalstyrka
omfattar 280 tjänster, fördelade på 90 tjänstemän och 190 kollektivanställda.
Personalkostnaden är 110 mkr, som ingår i de 700 mkr.
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Tekniska förvaltningen föreslår att utredningen i ett första steg kan ligga till
grund för ett inriktningsbeslut gällande tekniska nämndens
konkurrensutsättning av verksamheter under mandatperioden. I därpå
följande steg, som avser beslut om verkställighet, utarbetas detaljerade
underlag med konsekvensbeskrivning för varje verksamhetsdel som skall
konkurrensutsättas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 april 2007 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden har den 26 juni 2007, § 49, beslutat återremittera ärendet
till tekniska förvaltningen för att utreda vilka kostnader som ska ingå i en
egenkalkyl.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2007 diskuterat
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkanden
Percy Blom (s) yrkar som beslutsattsats:
1. att föreliggande utredning godkänns av tekniska förvaltningens egenregiverksamhet till och med punkt 9,
2. att omplacering av personal möjliggörs för att frigöra lämpliga
geografiska områden där drift- och underhållsarbeten kan konkurrensutsättas,
3. att inkomna anbud skall jämföras mot upprättade egenkalkyler. Om
anbuden överstiger egenkalkylen skall anbuden förkastas, samt
4. att ge idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag, såsom huvudman för
verksamheten vid fritidsanläggningarna, att ta ansvar för konkurrensutsättning och upphandling av anläggningarnas verksamhetstid.
Göte Henriksson (sd) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer först proposition på Percy Bloms förslag till beslutsattsats
1 och 2 och finner att tekniska nämnden avslår desamma.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
förvaltningens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Percy Bloms förslag
röstar nej.
Följande röstar ja: Jörgen Johansson (c), Lars-Göran Forss (m), Roland
Löfvenberg (m), Per Ivarsson (fp), Roger Poka (mp), Göte Henriksson (sd)
och ordföranden.
Följande röstar nej: Percy Blom (s), Lotta Törnström (s), Kerstin
Wieslander (s), Veronica Lathe (s), John-Erik Danerklint (s) och Lola
Sellberg (s).
Därefter beslutar tekniska nämnden med sju ja-röster mot sex nej-röster att
avslå Percy Bloms förslag till beslutsattsats 1 och 2.
Därefter beslutar tekniska nämnden bifalla Percy Bloms förslag till beslutsattsats tre..
Förslag till beslutsattsats 4 prövas ej, då den överensstämmer med attsats 4 i
tekniska förvaltningens beslutsförslag.
Således beslutar tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att godkänna föreliggande utredning om ökad konkurrens utsättning och
minimering av tekniska förvaltningens egenregiverksamheter som inriktning
för tekniska nämndens konkurrensutsättning av verksamheter under
innevarande mandatperiod 2007-2010,
2. att uppdra åt tekniska nämnden att fatta beslut om verkställighet av varje
upphandling enligt föreliggande plan med beaktande av ekonomiska och
personella konsekvenser,
3. att uppdra åt budgetberedningen att inför varje kommande års
budgetarbete överväga behovet av att tillskjuta ekonomiska resurser för
omställningsåtgärder vid föreslagen verksamhetsförändring,
4. att uppdra åt idrotts- och fritidsnämnden att, såsom huvudman för
verksamheterna vid fritidsanläggningarna, ta huvudansvaret för konkurrensutsättning och upphandling av anläggningarnas verksamhetstid,

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-09-25

9

Sammanträdesprotokoll

5. att kalkylering av egenregiverksamhetens självkostnader skall ske i
enlighet med av kommunfullmäktige, den 20 juni 2007 § 91, antaget
kommunalt konkurrensprogram, samt
6. att inkomna anbud skall jämföras mot upprättade egenkalkyler.
Om anbuden överstiger egenkalkylen skall anbuden förkastas.
_____
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Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1775.317

§ 74
Utökad belysning på landsbygden
Enligt beslut i tekniska nämnden skall 200 tkr investeras under 2007 i utökad
belysning på landsbygden. Belysningen skall vara till nytta i första hand för
oskyddade trafikanter.
Beslutet har varit utannonserat och 27 ansökningar har inkommit.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 september 2007 lämnat
yttrande, beslutsförslag och sammanställning av ansökningar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2007 behandlat
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att belysning på landsbygden sätts upp enligt tekniska förvaltningens
sammanställning.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.588.050)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2006.1950.183

§ 75
Rapport från testperiod av alkolås
Tekniska förvaltningen har i enlighet med kommunstyrelsens beslut,
den 5 december 2006 § 241, utrustat fem etanolbilar med alkolås
under en testperiod fram till augusti 2007.
I inriktningsbeslutet anges att under förutsättning av att kvalitet, pris och
funktion är godtagbara bör samtliga nya leasingbilar som avropas enligt
gällande ramavtal utrustas med alkolås. Avtalet med Råbergs Bil AB
möjliggör att som en tilläggsbeställning utrusta nya leasingbilar med alkolås.
Alkolåset som levererats enligt avtal är av märket Flexguard, vilket under
testperioden visat sig ha stora brister i driftsäkerhet, vilket gör att bilen inte
startar. Därtill krävs det en stor mängd luft för utandningsprovet som för en
del kan medföra att bilen ej startar.
Bedömd kostnad för alkolås av märket Flexguard inklusive kalibrering är
5 000 kronor per fordon och år.
Tekniska förvaltningen har även testat ett alkolås av märket Dräger.
Detta alkolås har fungerat utan anmärkning och det krävs mindre luft för
utandningsprovet jämfört med Flexguards alkolås. Bedömd kostnad för detta
alkolås inklusive kalibrering är 5 400 kronor per fordon och år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 september 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2007 behandlat
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisad rapport.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.1448.253

§ 76
Försäljning av skogsfastighet Dragdö 1:21
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att försälja skogsfastigheten
Dragdö 1:21. Under sommaren har fastigheten, som omfattar ca 287 hektar
skogsmark, utbjudits till försäljning.
Försäljningen har förmedlats via fastighetsmäklare och genomförts medelst
öppet anbudsförfarande följt av slutförhandling. I förslag till köpeavtal
föreslås fastigheten försäljas till Lindparken Intressenter AB, Karlskrona, för
totalt 20 400 tkr
Det bokförda värdet på skogsmarken uppgår till 4 200 tkr, vidare avgår
391 tkr till mäklararvode. Resterande 15 809 tkr utgör försäljningsvinst.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 augusti 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2007 behandlat
förslaget.
Yrkanden
Percy Blom (s) yrkar avslag.
Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Percy Bloms avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
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Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka tekniska
förvaltningens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Percy Bloms förslag
röstar nej.
Följande röstar ja: Jörgen Johansson (c), Lars-Göran Forss (m), Roland
Löfvenberg (m), Per Ivarsson (fp), Roger Poka (mp), Göte Henriksson (sd)
och ordföranden.
Följande röstar nej: Percy Blom (s), Lotta Törnström (s), Kerstin
Wieslander (s), Veronica Lathe (s), John-Erik Danerklint (s) och Lola
Sellberg (s).
Tekniska nämnden med sju ja-röster mot sex nej-röster enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden
att för egen del godkänna försäljningen av fastigheten Karlskrona Dragdö
1:21.
_____
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Kulturförvaltningen
Tekniska förvaltningen/utredningsenheten
Akten

2006.991.881

§ 77
Yttrande lokalisering av stadsbibliotek
Tekniska förvaltningen har ur ett samhällstekniskt perspektiv granskat de
fem lokaliseringsalternativen för ett nytt stadsbibliotek i Karlskrona.
Alternativen är Stortorget, Gasverkstomten, Pottholmen, Kungsplan och
Handelshamnen.
Alternativen bedöms likvärdiga när det gäller möjligheter och kostnader för
teknisk försörjning i form av vatten och avlopp, el, tele, fjärrvärme och
bredband liksom när det gäller schakter, markarbeten och tomtpris. För
Pottholmen tillkommer kostnader för rivning av befintliga byggnader och
flyttning av de verksamheter som bedrivs där. Pottholmsalternativet
förutsätter också avlösen av bensinstationstomten. I handelshamnen
tillkommer avvecklingskostnader för Kustbevakningens verksamhet
inklusive rivning av byggnader. Alternativet med gasverkstomten kräver en
kostsam marksanering. Denna sanering måste dock av miljöskäl genomföras
oavsett typ av exploatering.
Tillgängligheten ur kollektivtrafiksynpunkt bedöms som bäst för Kungsplan
och Pottholmen. De övriga alternativen är dock acceptabla. Samtliga
alternativ har god tillgänglighet med bil och med parkeringsmöjligheter på
rimligt avstånd. För fotgängare från centrum innebär Pottholmsalternativet
passage över den starkt trafikerade Järnvägstorgsgatan.
För gasverkstomten finns ett gällande optionsavtal avseende
hotellverksamhet. Samtliga lokaliseringsalternativ förutsätter någon form av
ändring i respektive detaljplan.
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Det konstateras att samtliga lokaliseringsalternativ till ett nytt stadsbibliotek
är genomförbara ur teknisk synpunkt. Skillnaderna i kostnader för att
tekniskt försörja och för att tekniskt förbereda respektive tomt för byggnation
är inte så stora de kan utgöra den avgörande faktorn vid val av lokalisering.
Tekniska nämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.
_____
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§ 78
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.1455.452
Dnr 2007.1456.452
Dnr 2007.1462.462
Dnr 2007.1467.452
Dnr 2007.1472.452
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 79
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 14 augusti 2007
1. § 141
Begäran om investeringstillstånd för anläggning av gång- och cykelväg
Saltö – Dragsö.
Dnr 2006.276.312
2. § 142
Begäran om investeringstillstånd för anläggning av gång- och cykelväg
Gamla Infartsleden
Dnr 2006.275.312
3. § 143
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse av gatubelysning
Dnr 2007.830.317
4. § 144
Investeringstillstånd och nyttjanderättsavtal avseende Lotsbrygga 730,
Stumholmen
Dnr 2007.785.556
5. § 145
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2007
Dnr 2007.829.311
6. § 146
Begäran om investeringstillstånd för gångbana och belysning Saltsjöbadsvägen.
Dnr 2007.831.312
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7. § 147
Ianspråktagande investeringsmedel energibesparande och minskat
oljeberoende
Dnr 2007.966.299
8. § 148
Investering i förnyelse av storköksutrustning vid Spandelstorpsskolan
Dnr 2007.775.291
9. § 149
Granskning av kommunens hamnverksamhet med Fokus på Verkö
Dnr 2006.1999.007
Kulturnämndens beslut den 21 augusti 2007
10. § 63
Nytt vägnamn på Aspö
Dnr 2007.498.246
11. § 64
Nytt vägnamn i Trummenäs
Dnr 2007.1443.246
12. § 65
Namnsättning av väg på Sturkö
Dnr 2007.499.246
13. Länsstyrelsens beslut den 20 augusti 2007, dnr 531-0761-07
om betydande miljöpåverkan för anläggandet av en småbåtshamn och
muddringen av en inseglingsränna på fastigheten Skillinge 14:1 i
Karlskrona kommun
Dnr 2007.1436.825
14. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 27 augusti 2007, § 57
Ombyggnad fotbollsplan Säbyvallen – Ramdala IF.
15. Kulturnämndens beslut den 28 augusti 2007, § 63
Konsthall – ny presentation av kostnadsförslag
Dnr 2007.1490.282
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 15.
_____
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§ 80
Information
1. Rapport ”Personalnyckeltal 2007-07-31”
2. Miljöredovisning för tekniska förvaltningen 2006
Utredningschef Tommy Sandin informerar.
3. Fastighetsförsäljningar
Fastighetschef Håkan Franzén redovisar aktuell försäljningslista.
Claes-Urban Persson (s) ställer fråga m.a.a. barn- och ungdomsförvaltningens lokalbehovsutredning med förslag till förändring av
skolstrukturen i kommunen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
4. Gång- och cykelväg Fisktorget – Saltö Torg
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 81
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (s) ställer fråga om hur tillsynen på kommunens
vägar sker. Vem ansvarar för att trafikdödade djur tas bort etc.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan. Fastighetschef
Håkan Franzén hänvisar till Karlskrona kommuns felanmälan.
2. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga angående tekniska nämndens
målprogram 2007-2010.
En lägesrapport kommer att lämnas vid tekniska nämndens sammanträde
den 1 november 2007.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (DIA/2006.4939)
Tekniska förvaltningen/utredningsenheten
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2007.268.442

Extra ärende
§ 82
Motion gällande allergiframkallande växter i offentlig miljö
Miljö- och byggnadsnämnden, som fått i uppdrag att bereda motionen, har
översänt densamma till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att avge yttrande i ärendet.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 1 november 2007
§ 83 Sammanträdesplan 2008
§ 84 Kompetenspolicy för Karlskrona kommun
§ 85 Investeringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola
§ 86 Granskning av gatu- och vägunderhåll
§ 87 Stadsmiljöprogrammet – träd och planeringar
§ 88 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 89 Meddelanden
§ 90 Information
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Torsdagen den 1 november 2007 kl. 14.00 – 16.15
sammanträdet ajourneras kl. 14.45 – 15.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)

Närvarande

ersättare

Jerry Hansson (fp)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck kl. 14.00-16.05
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.00-14.45
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson kl. 14.00-14.45
Laborant Gun-Britt Pettersson kl. 14.00-15.35
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 15.00-16.05
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Nämndsekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Thomas Åberg

§§ 83 - 90

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 november 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-11-01

4

Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.1266.006

§ 83
Sammanträdesplan 2008
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2008
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2008.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-11-01

5

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (2007.428.027)
Tekniska förvaltningen/personalenheten
Akten

2007.1549.027

§ 84
Kompetensutvecklingspolicy för Karlskrona kommun
Tekniska nämnden har fått förslag till kompetensutvecklingspolicy för
Karlskrona kommun för yttrande. Förslaget har behandlats i tekniska
förvaltningens ledningsgrupp och inga synpunkter har framkommit.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 oktober 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till kompetensutvecklingspolicy för Karlskrona
kommun.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.713.609)
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.731.291

§ 85
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola
Förslaget om ombyggnad av Rosenfeldtskolan grundar sig på kommunfullmäktiges beslut den 23-24 november 2005, § 176. Kommunstyrelsens
inriktningsbeslut den 14 februari 2006 har utgjort grund för
ombyggnadsförslaget. Barn-och ungdomsnämndens beslut, den 31 januari
2007, § 14, om ett utökat ombyggnadsförslag har beaktats.
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2007 att anlägga en
konstgräsplan på Rosenfeldtskolans gård har beaktats i projektet.
Kostnaden för byggnadsentreprenaden kalkyleras till 42 000 000 kronor.
I denna kostnad ingår inte kostnader för inventarier, flyttning, provisoriska
lokaler, tillfällig bespisning m.m.
Investeringsutgiften är upptagen i 2007 års investeringsbudget med
20 000 000 kronor och under planeringsåret 2008 med 30 000 000 kronor,
sammanlagt 50 000 000 kronor.
Med den uppskattade investeringsutgiften om 42 000 000 kronor som grund
ökar internhyreskostnaden för barn- och ungdomsnämnden från år 2009
med 3 373 000 kronor per helårsbasis. Barn- och ungdomsnämnden planerar
finansiera den ökade internhyreskostnaden inom ramen för det
kommunbidragstillskott för skolutbyggnad på Trossö som beslutats i
kommunfullmäktiges budgetdirektiv för treårsbudgeten 2008-2010, KF den
20 juni 2007, § 101, p6.
Enligt barn- och ungdomsförvaltningens beräkningar uppgår de
tillkommande kostnaderna till 1 900 000 kronor som i huvudsak är
inventarieanskaffning och flyttkostnader. Beloppet fördelar sig med
1 000 000 kronor i investeringsutgifter och 900 000 kronor i driftkostnader
av engångskaraktär.
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Investeringsutgiften kan finansieras genom omdisponering av del av det
överskjutande planerade anslaget till ombyggnad (8 000 000 kronor).
Omdisponeringen kan fastställas i pågående budgetberedning.
Driftkostnaden uppstår i huvudsak under år 2008 och förutsätts rymmas
inom given kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att finansiera investeringsutgiften inom ramen för under år 2007
budgeterade 20 000 000 kronor och för år 2008 planerad budgetering om
30 000 000 kronor,
2 att den tillkommande årliga internhyreskostnaden om 3 373 000 kronor
skall från år 2009 rymmas inom, i budgetdirektiven, beslutade budgetramen
för barn- och ungdomsnämnden,
3. att barn- och ungdomsnämnden också skall rymma de för respektive år
uppkommande kostnadsökningarna av engångskaraktär inom tilldelad
budgetram, samt
4. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd till ombyggnaden av
Rosenfeldtskolan inom ramen 42 000 000 kronor.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2007.1096.007

§ 86
Granskning av gatu- och vägunderhåll
På kommunrevisionens uppdrag har Ernst & Young granskat hur
vägunderhållet genomförs i kommunen. Granskningens syfte är att granska
och bedöma om gatu- och vägunderhållet genomförs på ett effektivt sätt
och enligt fastställd planering. I rapporten ges rekommendationer i syfte att
åstadkomma en mer ändamålsenlig planering och ett effektivare genomförande av gatu- och vägunderhållet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober 2007 kommenterat
rapporten och lämnat beslutsförslag.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens kommentarer som svar till
kommunrevisionen.
_____
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Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2007.1057.210

§ 87
Stadsmiljöprogrammet
Stadsmiljögruppen med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen
och tekniska förvaltningen arbetar med att utveckla stadsmiljöprogrammet i
fyra fördjupningsdelar. Dessa behandlar mark- och belysning, träd och
planteringar, skyltar samt små byggnader. Utöver dessa fyra finns två
antagna broschyrer om uteserveringar och gatumöbler. Syftet är att få
konkreta riktlinjer och regler vid planering av stadens offentliga rum det vill
säga gator, torg och parker. Avsikten är att samtliga fördjupningsdelar skall
behandlas av miljö- och byggnadsnämnden och tekniska nämnden för
antagande under hösten 2007.
I dagsläget har en broschyr för träd och planteringar arbetats fram i vilken
det ges riktlinjer för planering, plantering av rätt träd på rätt plats och i viss
mån skötsel av träd och planteringar för centrala Karlskrona. Syftet är att ge
möjlighet att skapa goda miljöer för träd och planteringar. Broschyren har
tagits fram av tekniska förvaltningen i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 september 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta riktlinjer för träd och planeringar i Karlskrona.
_____
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§ 88
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 september, 2007
Tekniska nämndens trafikutskott
meddelande om inställt sammanträde den 23 oktober 2007
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
2007.1492.452
2007.1497.452
2007.1507.452
2007.1518.452
2007.1537.452
2007.1538.452
2007.1539.452
2007.1548.452
2007.1556.452
2007.1583.452
2007.1585.452
2007.1599.452
2007.1601.452
2007.1625.452
2007.1653.452
2007.1657.452
2007.1658.452
2007.1677.452
2007.1683.452
2007.1706.452
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2007.1717.452
2007.1720.452
2007.1765.452
2007.1766.452
Lokal trafikföreskrift p.g.a. cirkusföreställning 2007-09-19
TN 26/07
Revidering beslutsattestanter verksamheterna 085 Växthus och
254 Wämöparken
Dnr 2007.384.002
Beslut om ordinarie attestant under tiden 2007-08-01 –
2007-12-31
- Verksamhet c 866 Vattenförsörjning, ansvar 404xxx
- Verksamhet c 867 Avloppshantering, ansvar 404xxx
- Verksamhet c 869 VA á-pris rörnät, ansvar 404xxx
Dnr 2007.229.002
Beslut om attestantersättare för verksamheter 010, 011 och 047
Dnr 2007.348.002
Disposition av del av 2007 års ospecificerade investeringsanslag
- handikappanpassning N Smedjegatan
Dnr 2007.1558.311
- lekplats, Skolvägen, Jämjö
Dnr 2007.1559.332
- elarbeten campingplatser
Dnr 2007.1561.845
- handikappanpassning - åtgärder LIDL
Dnr 2007.1562.311
Anbud
- Projektering av Bastasjö etapp 2
Dnr 2007.1529.055
- Vattenledning Jämjö – Ramdala
- Broreparationer K 317 K 319 Karlskrona kommun
- Armaturbyte 2007 Karlskrona kommun
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 89
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 30 augusti 2007
1. § 112
Avsägelser av kommunala uppdrag
Dnr 2007.1586.102
2. § 125
Mark- och exploateringsavtal avseende Jämjö 6:1 m.fl., Karlskrona kommun
Dnr 2007.1103.251
3. § 126
Försäljning av fastighet Spaden 2, Karlskrona kommun
Dnr 2007.1165.253
4. § 127
Försäljning av del av fastigheten Jära Kulle 1 samt del av Karlskrona 6:50,
Karlskrona kommun
Dnr 2007.1251.253
5. § 129
Stadsmiljöförnyelse
Dnr 2007.1057.210
6. § 137
Svar på tre medborgarförslag angående hundrastgård på Trossö och
Rosenholm
Dnr 2005.1777.310, 2005.317.310, 2004.1521.334
7. § 140
Svar på medborgarförslag angående parkering på Stortorget
Dnr 2007.1673.315
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8. § 143
Svar på medborgarförslag om ljusinstallation i Hoglands park
Dnr 2007.697.821
9. § 144
Svar på medborgarförslag angående kallbadhus på Saltö respektive centralt
läge, Trossö
Dnr 2007.697.821
10. Länsstyrelsens beslut den 10 september 2007, dnr 521-6106-07
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av ett väderskydd/
skärgårdsbod vid Knutpunkt Yttre Park på fastigheten Maren 1:1 och 1:12
i Karlskrona kommun
Dnr 2007.866.239
11. Länsstyrelsens beslut den 25 september 2007, dnr 258-6804-07
Beslut om förbud mot omkörning på väg 28 söder om Nävragöl,
Karlskrona kommun
Dnr 2007.1611.512
12. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 september 2007, § 289
Stadsmiljöprogrammet
Dnr 2007.1057.210
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-12.
_____
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§ 90
Information
1. Budgetuppföljning september 2007.
2. Utvärdering av genomförda hälsoprofilbedömningar på tekniska
förvaltningens personal.
Laborant Gun-Britt Pettersson informerar.
Tekniska nämndens ledamöter och suppleanter kommer att erbjudas
att genomgå hälsoprofilsundersökning under våren.
3. Skötsel av tätortsnära skogar.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
4. Inventering av privata bryggor.
Hamnchef Lars-Håkan Winkler informerar.
5. Tekniska nämndens målprogram 2007-2010.
Lägesrapport delas ut.
6. Projekt Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 november 2007
§ 91 Förslag till reglemente för tekniska nämnden
§ 92 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 93 Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
§ 94 Förslag till taxor år 2008
§ 95 Budgetuppföljning oktober 2007
§ 96 Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
§ 97 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 98 Meddelanden
§ 99 Information
§ 100 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 november 2007 kl. 14.00-16.00
sammanträdet ajourneras kl. 14.45-15.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Jerry Hansson (fp) kl. 14.00-15.30
Patrik Andersson (s)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
Praktikant Nakisa Amanpour
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson kl. 14.00-14.45
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson kl. 14.00-14.45
Utredningschef Tommy Sandin kl. 14.00-14.45
Sekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 91 - 100

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 november 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.1866.003

§ 91
Förslag till reglemente för tekniska nämnden
Kommunstyrelsen behandlade den 10 april 2007-04-10 § 80 översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation varvid bland annat beslutades:
”att överföra ansvaret för markexploatering samt köp och försäljning av
fastigheter från tekniska nämnden till kommunstyrelsen fr o m den 1 juli
2007”
Det innebär att tekniska nämndens reglemente måste revideras med avseende
på ovanstående verksamhetsområde.
Tekniska nämndens nuvarande reglemente upptar under A:
Tekniska nämndens verksamhet, § 1:1 Verksamhetsområde ansvar för:
punkt 6 ”förvaltning av kommunens obebyggda fastigheter, ävensom skog
och markreserv” och
punkt 10 ”mätnings-, beräknings-, och kartläggningsverksamhet”.
Under A: Nämndens rätt att föra talan i mål och ärenden, § 2 upptas rätten
att ”- medge upplåtelse av servitut”.
Med anledning av organisationsförändringen föreslås ansvaret för dessa
verksamhetsområden omgående utgå ur tekniska nämndens reglemente.
Tekniska förvaltningen har med beaktande av ovanstående utarbetat förslag
till nytt reglemente för tekniska nämnden och har i skrivelse daterad den
6 november 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa förslag till reglemente för tekniska nämnden i Karlskrona
daterat den 6 november 2007.
_____
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Revisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.1902.002

§ 92
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Kommunstyrelsen behandlade den 10 april 2007 § 80 översyn av
kommunledningsförvaltningens organisation varvid bland annat beslutades
att överföra mark- och exploateringsavdelningen till
kommunledningsförvaltningen från 2007-07-01.
Det innebär att tekniska nämndens delegationsordning måste revideras med
avseende på ovanstående verksamhetsområde.
I nuvarande delegationsordning skall bland annat uppdraget i 1 kap
Fastighetsförvaltning punkt 1.2 ”Rätt att teckna mark- och exploateringsavtal
upp till 10 basbelopp” utgå.
Kommunstyrelsens delegation till förvaltningschef avseende nuvarande ”12
Personal m m - p 12.7 Uppsägning med anledning av fullgjord
rehabiliterings- och omplaceringsutredning” har upphört. Till följd härav
utgår delegationen ur tekniska nämndens delegationsförteckning.
Kommunstyrelsens personaldelegation har delegation i ärendet.
I övrigt har textmaterialet redigerats med anledning av interna
omorganisationer och titelförändringar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 november 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag daterat
den 9 november 2007.
_____
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Torgtillsyningsmannen
Akten

2007.1885.003

§ 93
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
Gatu- och parkavdelningen vid tekniska förvaltningen har gjort en översyn
av torghandelsverksamheten. Ambitionen är att förenkla, förtydliga och
anpassa regelsystemet till den utveckling som skett sedan nuvarande
ordningsföreskrifter fastställdes 1996. Därför behövs dessa omarbetas.
Förslag till nya ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
har utarbetats.
Förändringarna består i huvudsak av följande åtgärder:
Storleken på saluplatserna föreslås anpassas till den efterfrågan som finns.
Små saluplatser efterfrågas inte. Det innebär att de små saluplatserna på
Fisktorget och Lyckeby torg föreslås utgå. I stället föreslås saluplatser av
samma storleksordningar som nu gäller på Stortorget inrättas.
Några av de nuvarande tillfälliga saluplatserna uppfattas som mycket
attraktiva ur försäljningssynpunkt. Dessa har idag en relativt liten
nyttjandegrad under större delen av veckan. Genom att erbjuda dessa ytor till
fast förhyrning förväntas torghandelsverksamheten att bli attraktivare och
totalt öka i volym.
En tydligare uppmärkning av torghandelsplatserna planeras genomföras
Detta kommer att förbättra förutsättningarna för torghandlarna att identifiera
den yta man förhyr och får disponera.
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Hanteringen av torghandlarnas fordon i anslutning till torgen föreslås styras
upp tydligare. För uppställning av fordonen hänvisas torghandlarna till
ordinarie parkeringsplatser vid torgen. Eftersom dessa parkeringsplatser är
avgiftsbelagda större delen av veckan så föreslås att avgiften för p-skiva ska
ingå i torghandelsavgiften. P-skivan föreslås vara giltig endast under
torghandelstider med angränsande tid för avveckling och städning efter
verksamheten.
Ordningsföreskrifterna innehåller förslag om förtydligande av vad som avses
och krävs för att försäljning direkt från fordon ska få ske.
Föreslås att skolklasser får möjlighet till avgiftsfri försäljning på ytor i
anslutning till statyn av Karl XI efter torgtillsyningsmannens anvisningar.
Ordningsföreskrifterna föreslås tydliggöra att försäljning av mat för
servering eller direkt förtäring inte får förekomma på torgen. Avsikten är att
torghandeln endast ska omfatta försäljning av varor. Gatuserveringar erbjuds
andra attraktiva ytor för sin verksamhet.
Torgtillsyningsmannen föreslå ges i uppdrag att i möjligaste mån styra sin
verksamhet till en samlad yta i de fall torghandlaren tilldelas mer än en
torghandelsplats. De skall-krav som nu gällande ordningsföreskrifter anger
föreslås utgå.
Formen för uppsägning av fast torghandelsplats anpassas till de avtal om
förhyrning som tecknas.
Vad avser tider för försäljning så föreslås att tiden för att ställa i ordning
saluplatsen före och efter försäljningstiden utökas från en halv timme till
en timme.
Slutligen har beskrivningen av följderna vid överträdelse av föreskrifterna
förenklats. Följderna grundar sig fortfarande på dessa ordningsföreskrifter
och ordningslagen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 november 2007 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson föredrar ärendet.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2007-11-27

8

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa upprättade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun att träda ikraft senast den 1 januari 2008.
_____
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.1900.041

§ 94
Förslag till taxor år 2008
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen.
Budgetdirektiven förutsätter att taxeförändringen genererar intäktsökning
avseende de skattefinansierade verksamheterna.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med de verksamhetsansvariga
vid tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen har i skrivelse
den 6 november 2007 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga uppmanas att noga följa utvecklingen av influtna
avgifter jämfört med budgeterade intäkter. Avvikelser skall anmälas i
samband med budgetuppföljningar för ställningstagande om eventuella
åtgärder.
Samråd har skett med båtrådet, den 12 november, avseende taxor för
fritidsbåtsplatser.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till taxor att gälla från och med
den 1 januari 2008.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.400.042

§ 95
Budgetuppföljning oktober 2007
Tekniska förvaltningen anmäler i skrivelse daterad den 12 november 2007
att prognosen för 2007 för tekniska nämndens verksamheter totalt kommer
att överensstämma med tidigare beslutat negativa resultat på 1,8 mkr.
Kommunfullmäktige ändrade i sitt beslut den 20 juni 2007, § 100,
innevarande års direktiv genom att uppdra åt tekniska nämnden att göra en
underhållstimeout/avkastningskrav motsvarande 3,1 mkr. Underhållstimeouten genomföres under hösten och den totala prognosen att nå
budgeterat resultat är osäker.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att försälja fastigheter som ska ge
realisationsvinster på 20 mkr år 2007. På fastighetsförsäljningar som
genomförts uppgår reavinsten till totalt 15,4 mkr. Ytterligare fastigheter
kommer att försäljas och reavinstkravet kommer troligtvis att uppnås.
Prognos för fastighetsavdelningens verksamheten för 2007 är nollresultat.
Perioden visar överskott men det återstår två kalla månader och det krävs
viss beredskap. Det planerade underhållet har mycket medvetet hållits
tillbaka under våren, men några större underhållsåtgärder pågår och kommer
att belasta resultatet.
Prognos för gata/parkverksamheten för 2007 är nollresultat.
Inom verksamheterna finns ingen ”buffert” med anledning av underhållstimeouten på 1 mkr. Situationen är väldigt sårbar om något oförutsett skulle
inträffa och prognosen förutsätter en normal vinter resterande del av året.
Nollresultat för färjeverksamheten kommer att uppnås
med anledning av den positiva utvecklingen i samband med bl a etableringen
av tredje färjan. Visst överskott kommer småbåtsverksamheten att ge och
täcka tidigare års underskott.
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VA-avdelningens prognostiserade resultat för 2007 kommer att
överensstämma med beslutat negativt resultat på 2,3 mkr.
Brukningsavgifterna beräknas öka med ca 4 mkr jämfört med 2006 med
anledning av beslutad taxehöjning samt många nya abonnenter.
Anläggningsavgifterna kommer att bli ca 4 mkr högre än budget med
anledning av exploatering av Norra Backe och Saltö. Överskotten kommer
att nyttjas till utökade underhållsåtgärder vid Karlskrona vattenverk.
Renhållningstaxan har höjts med ca 6 procent i genomsnitt och ger en
intäktsökning på 1,3 mkr. Prognos för renhållningsverksamheten förväntas
bli positiv för att reglera det negativa resultatet för 2006.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål föreslagits och antagits för 2007.
Uppföljning kommer att redovisas i samband med årsbokslutet.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 12 november
2007.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa utvecklingen i verksamheterna så att budgeterat resultat
för 2007 uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2007.
_____
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Datainspektionen
Tekniska förvaltningen/personalenheten
Tommy Sandin
Mikael Wirbrand
Akten

2007.1859.005

§ 96
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
Genom omorganisation har hittillsvarande personuppgiftsombudet
Mikael Wirbrand lämnat tekniska förvaltningen. Nytt personuppgiftsombud för förvaltningen bör således utses i enlighet med 36 §
personuppgiftslagen.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse den 1 november att Tommy
Sandin utses till nytt personuppgiftsombud. Sandin har genomgått
Datainspektionens utbildning till personuppgiftsombud steg 1.
Tekniska nämnden beslutar
1. att med stöd av 36 § personuppgiftslagen utse Tommy Sandin till
personuppgiftsombud för tekniska förvaltningen med uppgifter enligt
38-42 §§ samma lag,
2. att Mikael Wirbrands förordnande därmed upphör, samt
3. att meddela ändringen till Datainspektionen.
_____
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§ 97
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.1813.452
Dnr 2007.1819.452
Dnr 2007.1845.452
Dnr 2007.1862.452
Dnr 2007.1872.452
Dnr 2007.1880.452
Dnr 2007.1884.452
Dnr 2007.1896.452
Dnr 2007.1904.452
Dnr 2007.1905.452
Dnr 2007.1906.452
Dnr 2007.1924.452
Dnr 2007.1932.452
Dnr 2007.1952.452
Attestant för investeringsprojekt inom stadsmiljöprogrammet
Ordinarie attestant från och med den 5 november 2007 på grund av vakans
under Lars-Håkan Winklers ledighet inför pensionsavgång.
Dnr 2007.229.002
Disposition av del av 2007 års ospecificerade investeringsanslag för väghållning
Projekt nr 624243
Dnr 2007.1866.311
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Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för anpassning nya
busshållplatser
Projekt nr 624242
Dnr 2007.1867.532
Begäran om ersättning för barnjacka som blivit fläckad av målarfärg
Skolvägens lekplats i Jämjö.
Dnr 2007.1897.185
Anbud
Meterologitjänster
Inhyrning av maskiner för snöröjning 2007/2008
Flytbryggor Garpahamnen och Hallahamnen
Dnr 2007.1619.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 98
Meddelanden
1. Socialnämndens beslut den 1 oktober 2007, § 113
Lågtröskelboende
Dnr 2007.1790.293
2. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2007, dnr 258-7209-07
Begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga
Riksväg 28 i samband med marknad på Bubbetorps gård
1-2 december 2007.
Dnr 2007.1793.512
3. Skrivelse från kommunarkivet angående diarieföring av allmänna
handlingar.
Dnr 2007.1824.004
Kommunfullmäktiges beslut den 25 oktober 2007
4. § 155
Ny hamnordning.
Dnr 2007.1210.559
5. § 156
Utbyggnad av cirkulationsplats Ankaret.
Dnr 2007.1477.512
6. § 157
Försäljning av skogsfastighet Karlskrona Dragdö 1:21.
Dnr 2007.1448.253
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7. § 160
Försäljning av del av Verkö 3:25
Dnr 2007.1576
8. § 163
Svar på motion angående strategiskt beslut om grönområden
Dnr 2006.1675.210
9. § 166
Svar på medborgarförslag om att bevara Karlskronas enda spårvagnsstolpe.
Dnr 2006.2264.879
10. § 167
Svar på medborgarförslag angående anläggande/inrättande av plats för
trädgårdsavfall på Hasslö
Dnr 2004.772.455
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 24 oktober 2007, § 125
Ombyggnad av Rosenfeldtskolan
Dnr 2006.731.291
12. Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2007, § 218
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola
Dnr 2006.731.291
13. Kommunstyrelsens beslut den 6 november 2007, § 219
Rapport från testperiod av alkolås
Dnr 2006.1950.183
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-13.
_____
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1. Strategi Karlskrona av arkitekt Jan Gehl
Stadsarkitekt Hans Juhlin informerar.
2. Kulturhistorisk värdebeskrivning Hoglands Park
Utredningschef Tommy Sandin informerar.
_____
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§ 99
Informationer
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§ 100
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (s) ställer fråga angående försening av arbetet med
broreparationer på Infartsleden.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 18 december 2007
§ 101 Avskrivning av kundfordringar 2007
§ 102 Utredning lekplatser gatu/parkavdelningen
§ 103 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 104 Meddelanden
§ 105 Information
§ 106 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 18 december 2007 kl. 14.00 - 16.15
sammanträdet ajourneras kl. 14.30 - 14.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Projekteringsingenjör/Projektledare Magnus Jacobsson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Veronica Lathe

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Veronica Lathe

§§ 101 - 106

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 19 december 2007 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen, gatu/parkavdelningen,
hamnavdelningen, mark- och exploateringsavdelningen,
VA/Renhållningsavdelningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2007.2041.049

§ 101
Avskrivning av kundfordringar 2007
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 30 november 2007
avskrivning av kundfordringar i 2007 års räkenskaper till ett belopp av
484 907 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalt trots
påminnelse, krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Avskrivningarna redovisas som kostnader i respektive verksamhet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 484 907 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Tekniska förvaltningen/gatu/parkavdelningen,
Förvaltningsekonomerna
Akten

2007.1500.332

§ 102
Utredning lekplatser gatu/parkavdelningen
Gatu/parkavdelningen ansvarar för totalt 103 lekplatser varav merparten är
slitna och i behov av renovering. Många är också små och utgörs endast av
en gunga och en sandlåda. Även placeringarna av lekplatserna är på en del
platser mycket tveksamma då vissa ligger tätt intill varandra och andra är
mycket utspridda.
Med anledning av ovanstående har gatu/parkavdelningen genomfört en
utredning. Målet med utredningen var att kunna peka ut ”överflödiga”
lekplatser, undersöka var det saknas lekplatser samt att föreslå var i varje
större samhälle det skulle vara lämpligt att skapa en större handikappanpassad lekplats.
Utredningen bygger på principerna att:
- Ingen i ett samhälle ska behöva gå längre än 500 meter för att komma till
en lekplats
- Ingen i ett samhälle ska behöva korsa en större väg för att komma till en
lekplats
- Varje större samhälle ska ha en stor handikappanpassad lekplats som utgör
en naturlig mötesplats för barn och föräldrar
Utredningen pekar på att tekniska förvaltningen skulle kunna minska antalet
lekplatser till 84 stycken. Gatu/parkavdelningen har i investeringsbudgeten
2008-2010 tagit upp 600 tkr/år till förnyelse av lekplatser. Dessa pengar
kommer att användas till att bygga en stor handikappanpassad lekplats i
varje större samhälle, ta bort ”överflödiga” lekplatser samt att förnya de
lekplatser som blir kvar. Intakta lekredskap från ”överflödiga” lekplatser
kommer att flyttas till de lekplatser som blir kvar.
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Detta är lönsamma investeringar då vinsten, i form av minskade
driftskostnader på lekplatserna, är större än kapitalkostnaderna för dessa
investeringar.
Avsikten är att arbetet med förnyelse av lekplatser samt borttagning av
”överflödiga” lekplatser kommer att ske samhälle för samhälle. 2007 har
gatu/parkavdelning påbörjat förnyelsearbeten i Jämjö.
Informations/ samrådsmöten angående utredning av lekplatser har hållits för
Jämjö skolors föräldragrupper ( förskola, låg- och mellanstadieskola).
Gatu/ parkavdelningen kommer att hålla informations/samrådsmöten med
föräldragrupper innan arbeten påbörjas i samhällena.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2007 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämndens beslutar
att gatu/parkavdelningen skall arbeta i enlighet med ”Lekplatsutredning
gata/park 2007”.
_____
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§ 103
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 november 2007
Tekniska nämndens trafikutskott
meddelande om inställt sammanträde den 11 december 2007
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.2004.452
Dnr 2007.2021.452
Disposition av del av 2007 års ospecificerade investeringsanslag för
väghållning
Projekt 624245, 624246, 624244, 624247, 624248
Dnr 2007.1961.311
Dnr 2007.1962.311
Dnr 2007.1963.312
Dnr 2007.1964.311
Dnr 2007.1968.331
Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för anpassning nya
busshållplatser
Projekt nr 624249
Dnr 2007.1965.537
Disposition av 2007 års investeringsanslag för nyanläggning/förbättring
parker
Projekt 625112
Dnr 2007.1966.331
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Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för Wämöparken
Förbättring djurpark, belysning
Projekt 625405
Dnr 2007.1967.334
Disposition av 2007 års investeringsanslag för förnyelse badplatser
Projekt 634102
Dnr 2007.2056.822
Lokal trafikföreskrift pga julmarknad Bubbetorps gård
TN 35/07
Ersättningsanspråk för skador i samband med källaröversvämning
Dnr 2007.1301.185
Ersättningsanspråk för skador i samband med källaröversvämning
Dnr 2007.1314.185
Vidaredelegation av rätt att besluta om disposition av ospecificerade men
verksamhetsspecifika anslag till investeringar som understiger 500 000
kronor
- 2007 års anslag för ospecificerade fastighetsinvesteringar:
Ramdala IP, ombyggnad av grus- till gräsplan
350 000 kronor (projekt 734019)
-

2007 års anslag för energibesparande åtgärder/minskat oljeberoende:
Aspö skola, installation av värmepump
495 000 kronor (projekt 744967)

Anbud
- Maskin, om- och tillbyggnad Karlskrona vattenverk, etapp 2
- El- och styrinstallationer kemikaliedelen Karlskrona vattenverk
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 104
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 november 2007, § 365
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl (Lyckebyvägen/Stationsvägen)
Dnr 2007.1095.214
2. Länsstyrelsens slutliga beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen
(2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering
till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet
Ärende nr 10-61-1049 4319
Lst:s dnr 200701106
3. Äldrenämndens beslut den 27 november 2007, § 126
Byte av fastighet för särskilt boende på Saltö
Dnr 2007.2094.293
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-3.
_____
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§ 105
Information
1. Budgetuppföljning november 2007.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
2. Självförvaltningsuppdrag
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
3. Teleparkering
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
4. Parkeringsutredning Trossö
Projekteringsingenjör/Projektledare Magnus Jacobsson informerar.
5. Borgmästaregatan
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 106
Övrigt
1. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående hus/hem på Ringö.
Frågan besvaras av förvaltningschef Anders Jaryd och Kerstin
Wieslander (s).
2. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående Svärmhallsvägen på
Sturkö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
3. Ordföranden framför ett tack till nämndens ledamöter, ersättare och
tjänstemän för ett gott samarbete och ett väl utfört arbete under 2007.
Ordföranden önskar samtliga God Jul och ett Gott Nytt År.
4. 2:e v ordföranden önskar från nämnden ordföranden en trevlig helg.
_____
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