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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 februari 2010
§1

Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-11-30” för tekniska förvaltningen

§2

Bokslut för tekniska nämnden 2009

§3

Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden

§4

Ändring i reglemente för tekniska nämnden

§ 5 Jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2010
§ 6 Integrationsplan för tekniska
förvaltningen 2010
§7

Hyresavtal avseende tolv boendeplatser i Backabo

§8

Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö

§9

Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset

§ 10 Investeringstillstånd förnyelse av torget i Jämjö centrum
§ 11 Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010
§ 12 Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning
§ 13 Begäran projekteringstillstånd till lekplats i Hoglands Park
§ 14 Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö
§ 15 Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl
§ 16 Svar på medborgarförslag angående hantering av avfall
§ 17 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 18 Meddelanden
§ 19 Övrigt
§ 20 Höjning av parkeringsavgift 2010 - Extra ärende

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2010-02-24

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 24 februari 2009 kl 13.30 – 16.25

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)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)

Närvarande

ersättare

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

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson, §§ 1-6
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

§§ 1 - 20

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 3 mars 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§1
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-11-30 för tekniska förvaltningen.
Dnr 2009.363.026
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.345.042

§2
Bokslut för tekniska förvaltningen 2009
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar, parknatur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering för
verksamheterna i egen regi.
Ekonomiskt utfall och årets händelser 2009
Tekniska förvaltningen har med skrivelse och beslutsförslag, daterat
den 12 februari 2010, reviderat den 22 februari 2010, redovisat bokslut och
årets händelser för tekniska nämndens verksamhet 2009.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, Anders Kumlin, fastighetschef,
Jan-Anders Glantz, projekteringschef, Karl-Johan Svärd,
gatu/hamn/parkchef och Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef föredrar
ärendet.
Skattefinansierade verksamheter har ett nytt resultatkrav på 14 mkr, som
beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2009 § 28, att stoppa planerat
underhåll inom tekniska nämndens fastigheter motsvarande 9 mkr och att
stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat beslutat resultatkrav på
1,8 mkr.
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forts. § 2
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,9 mkr
och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med anledning av:
• tekniska justeringar, ex lägre personalomkostnader
• ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
• nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld,
upphandling/inköp
Budgeterat resultatkrav 2009 +15 758 tkr, avvikelse mot resultatkrav
-1 012 tkr
Totalt resultatkrav för 2009 ska enligt beslutade direktiv för tekniska
nämnden vara positivt +15 758 tkr. Det ekonomiska utfallet 2009 blev
+14 746 tkr och avvikelse mot budgeterat resultatkrav är -1 012 tkr.
Beslutat resultatkrav för skattefinansierade verksamheter på +14 000 tkr
uppfylldes inte utan resultatet blev +12 616 tkr, negativ avvikelse på
-1 384 tkr.
För avgiftsfinansierade verksamheter med beslutat budgeterat resultat
+1 758 tkr blev resultatet +2 130 tkr, en positiv avvikelse på +372 tkr.

Investeringar 2009
- Total budget t o m den 31 december 2009
- Avslutade investeringar under 2009
- Pågående investeringar
varav bokförd utgift t o m 2009-12-31
varav nettoanslag över till 2010-02-10
- Ej påbörjade investeringar

375 905 tkr
112 135 tkr
237 845 tkr
113 779 tkr
124 066 tkr
26 728 tkr

Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 december 2009, samt
2. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2009 enligt följande:
• Målsättning: Det planerade utförda underhållet för fastighetsunderhåll
skall öka från 62 kr/m² 2007 till minst 71 kr/m² 2009 och uppgå till
minst 89 kr/m² 2011.
Resultat 2009: 40 kr/m² av totalt fastighetsunderhåll utgjordes av
planerat underhåll.
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forts. § 2
•

•

•

•

•

•

•

Målsättning: Under 2009 skall minst tre fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning genom alternativ
förnyelsebar energi.
Resultat 2009: I Tvings skola har pelletsanläggning installerats och
projektering av pelletsanläggningar har utförts för Holmsjö skola och
Jändelskolan.
Målsättning: Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd, som
försörjs med olja skall minska från dagens 27 st, till 19 st år 2009 för att
2011 vara helt avvecklade.
Resultat 2009:Antal anläggningar har minskat till 24 st.
Målsättning: Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens
fastigheter och anläggningar skall under perioden 2008 – 2011 minska
från nuvarande (2007) 133 kWh/kvm till 115 kWh/kvm.
Resultat 2009: Energiförbrukningen i kWh per kvm är 110 kWh/kvm.
Målsättning: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik skall under perioden 2009 – 2011 minska med
minst 23 kWh i jämförelse med nuvarande 464 kWh per ljuspunkt 2008.
Resultat 2009: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik var 456 kWh per ljuspunkt 2009.
Målsättning: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som
bedöms med anmärkning, skall som ett rullande femårsmedelvärde
minska med 50 % senast år 2012 med 2004 som startår.
Resultat 2009: Det rullande medelvärdet har minskat med 3 % från 2007
till 2009.
Målsättning: Av de permanentboende i villa skall från år 2008 minst
95 % ha valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till
97 %, 2010 öka till 98 % och till 2011 skall minst 99 % ha valt sortering
av hushållsavfall
Resultat 2009: 96,6 % har valt sortering av hushållsavfall.
Målsättning: Av de boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 %
ha valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 80 %,
2010 öka till 85 % och till 2011 skall minst 90 % ha valt sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2009: 85,3 % har valt sortering av hushållsavfall.

Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att det negativa underskottet -1 384 000 kronor på skattefinansierade
verksamheter ej behöver återbetalas med anledning av 2009 omfattande
sparbeting,
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forts. § 2
2. att överföra investeringsmedel som ej upparbetats den 31 december
2009 från pågående investeringsprojekt motsvarande 124 066 000 kr,
samt
3. att överföra investeringsmedel som ej upparbetats den 31 december
2009 från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande 26 728 000 kr.
_____
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2010.153.002

§3
Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
Med anledning av personalförändring i reception Ruthensparre behöver
delegationsförteckningen under 3 kap Trafikförordningen punkt 3.2
Nyttoparkeringskort och miljöparkeringstillstånd revideras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa förändring i delegationsförteckning enligt redovisat förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.156.003

§4
Ändring i reglemente för tekniska nämnden
Enligt § 1:1 punkten 6 i reglementet för tekniska nämnden svarar
nämnden för kommunens lokalförsörjning bland annat genom
förhyrning av lokaler. Enligt nuvarande delegationsordning
fastställd av tekniska nämnden har nämnden delegerat rätten att
teckna hyresavtal inom nämndens verksamhetsområde som
binder kommunen under högst 5 år till förvaltningschefen med
rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefen har vidaredelegerat till
fastighetschefen. Reglementet för tekniska nämnden innehåller
emellertid ingen begränsning för hur lång tid eller till hur stort
hyresbelopp som nämnden äger binda kommunen. Förutom den
allmänna begränsning som gäller enligt 3 kap 9 § kommunallagen
att kommunfullmäktige alltid skall besluta i ärenden av
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen
finns således ingen formell gräns uppsatt för hur långa hyresavtal
tekniska nämnden äger fatta beslut om. I praktiken har emellertid
hyresavtal med en lång avtalstid förts upp för beslut till
kommunfullmäktige.
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, via
kommunledningsförvaltningen, har tekniska förvaltningen tagit
fram ett förslag, daterat den 4 februari 2010, till ändring i
tekniska nämndens reglemente där begränsningen i tekniska
nämndens rätt att teckna hyresavtal tydligt framgår.
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forts. § 4
Tekniska förvaltningen föreslår att en uttrycklig begränsning
införs i § 1:1 punkten 6 i reglementet avseende nämndens rätt att
teckna mer omfattande hyresavtal, både med avseende på
avtalstid och kontraktsvärde. Som en lämplig gräns för nämndens
beslutanderätt föreslås en avtalstid på högst 15 år och/eller ett
högsta hyresbelopp på 2 mkr/år. Vidare föreslås att det i
reglementet tydligt anges att, för det fall hyresavtalet inbegriper
ett avtalat restvärde/lösenpris, avtalet inte kan tecknas av
nämnden utan följaktligen även här måste föras upp för beslut till
kommunfullmäktige. Tillägg av följande text i reglementet:
Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Tekniska
nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra
uppgående till 2 mkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid eller högre
hyresbelopp än som anges ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom
vid hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris.
Kommunstyrelsen fastställde den 2 december 2008, § 236,
”Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns
ärendehantering” och ändringar i tekniska nämndens reglemente
behöver därför göras under avsnitt B § 13 enligt följande:
Om en ledamot inte kan närvara under sammanträdet ska
ledamoten själv ta kontakt med sin ersättare eller med partiet för
att se till att partiet blir representerat på sammanträdet.
Ledamoten behöver i normalfallet inte anmäla i förväg till
förvaltningen att han/hon inte kommer.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i
Karlskrona kommun enligt redovisat förslag.
_____
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2010.89.026

§5
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2010
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år göra sin egen
jämställdhetsplan som skall utgå från kommunens gemensamma
jämställdhetsprogram.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2010.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 3 februari 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2010.
_____
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Kommunstyrelsens allmänna utskott
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2010.90.026

§6
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2010
Varje förvaltning skall utarbeta en integrationsplan som årligen skall
utvärderas med avseende på måluppfyllelse och behov av revidering.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2010.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 3 februari 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 januari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Göte Henriksson (SD) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa integrationsplan för tekniska förvaltningen 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.1239.293

§7
Hyresavtal avseende tolv boendeplatser i Backabo
Med anledning av handikappnämndens behov av boendeplatser enligt lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har tekniska förvaltningen
fått i uppdrag att medverka till realiserandet av ett sådant boende.
Det planerade boendet är lokaliserat till Backabo, före detta skoltomten och
innebär ett nytillskott på lägenheter och ska tillgodose en volymtillväxt för
personer med behov av boende enligt LSS. Boendet kommer bestå av två hus
med sex lägenheter i varje, samt gemensamhetsutrymme, miljöhus och
lägenhetsförråd.
Tekniska förvaltningen har i samarbete med handikappförvaltningen påbörjat
en projektering av boende i Backabo (enligt tidigare projekteringstillstånd,
KS den 9 september 2009, § 232), med ursprunglig intention att bygga
boendet i egen regi. Investeringsmedel som var avsedda för boendet i
Backabo omfördelas till ett LSS-boende i Inglatorp, då möjligheterna att hitta
en extern byggherre i ett centralt placerat läge är större. Stora delar av
upphandlingsmaterialet är klart, vilket är en fördel med anledning av
tidsaspekten. Ett av kriterierna i upphandlingen kommer vara att nedlagd
projektering skall övertas i den fortsatta processen av den som vinner
anbudet.
Avtalstiden är föreslagen till 20 år utan restvärdesreglering.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med fastighetsägaren.
Därefter internhyr handikappförvaltningen fastigheten från tekniska
förvaltningen och tecknar hyresavtal med de boende.
forts.
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forts. § 7
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska förvaltningen
1. att upphandla en extern byggherre för att uppföra önskat gruppboende i
Backabo, samt
2. att teckna hyresavtal på 20 år inom de budgetramar som
handikappnämnden beslutar om.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 17 februari 2010.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Yrkande
Percy Blom (S), med stöd av Lotta Törnström (S), Thomas Åberg (S),
Veronica Lathe (S), Åke Håkansson (S) och Lola Sellberg (S) yrkar
att tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att omdisponera
alternativt öka investeringsmedel så att kommunen själv blir ägare till
fastigheten.
Ordföranden yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Percy
Bloms ändringsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt Percy Bloms
ändringsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
att omdisponera alternativt öka investeringsmedel så att kommunen själv
blir ägare till fastigheten.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.1567.290

§8
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 30 september 2009, § 60,
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utföra ett förslag till tillbyggnad
av förskola på Verkö. Projekteringstillstånd har den 3 november 2009,
§ 276, meddelats av kommunstyrelsen.
Den planerade utökningen omfattar en paviljongdel i direkt anslutning till
Verkö skola, vilket utökar antalet befintliga 1,5 förskoleavdelningar med
2 avdelningar. Utemiljön och kök har även projekterats för att anpassas till
de nya förutsättningarna.
Önskemålet om förskola på Verkö har funnits under många år. Redan 2000
startades en provisorisk förskoleavdelning på Gullberna Park som skulle
flyttas till en ny förskola på Verkö så fort den var byggd. I de prognoser för
förskolebehovet som gjorts så kommer behovet av förskoleplatser i
kommunen att öka ytterligare något under 2010. Detta innebär att lokalerna
på Gullberna kan behövas för att möta denna efterfrågan. Behövs inte
lokalerna för denna avdelning avseende utbyggnad av förskoleplatser så ska
dessa lokaler sägas upp, helt eller delvis, och hyreskostnaden flyttas till de
nya lokalerna på Verkö.
Det finns två kontrakt tecknade med fastighetsbolaget Dagon. Det ena
kontraktet löper fram till den 1 april 2011 och har därefter 3 månaders
förlängningstid och 3 månaders uppsägningstid. Det andra kontraktet löper
till 31 december 2010 och har 6 månaders förlängningstid och 6 månaders
uppsägningstid. Detta kontrakt innehåller också ett restvärde på 91 000
kronor.
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Total investeringskostnad för 2 förskoleavdelningar inklusive utökning av
kök, vilket motsvarar 370 kvm byggnadsyta (BYA) bedöms efter utförd
projektering till 7 500 000 kr
Total hyreskostnad beräknas därmed till 665 000 kr/år.
Projekteringskostnad för framtagande av förfrågningsunderlag har uppgått
till ca 100 000 kr och inkluderas i bedömningen för total investeringskostnad.
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom investeringsanslaget Verkö
förskola i investeringsbudgeten för 2009 och 2010.
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under hösten 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende tillbyggnad av förskola på
Verkö, samt
2. att investeringsutgiften 7 500 000 kronor finansieras med 3 000 000
kronor ur 2009 års anslag för skol- och förskolelokaler och 4 500 000 kronor
ur 2010 års anslag för Verkö förskola.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.472.295

§9
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Domstolsverket hyr idag lokaler i Rådhuset för Länsrätten och Tingsrättens
räkning. När Länsrätten flyttar till Växjö och Tingsrätten i Karlshamn flyttar
till Karlskrona krävs större lokaler.
Samtidigt finns behov av ett säkrare skalskydd och häktesceller inom
byggnaden.
För att hitta möjliga lösningar på detta har tekniska förvaltningen i samråd
med Domstolsverket utarbetat ett förslag till ombyggnad av dels
Domstolsverkets befintligt hyrda lokaler men även nyskapande av ny
uthyrningsbar yta på befintlig vind, samt några utrymmen som kommunen
tidigare nyttjat.
Domstolsverket tar på sig alla nedlagda kostnader för den projektering som
gjorts om projektet inte kommer till stånd.
Ombyggnationen är uppskattad till 20 mkr. I kommunens investeringsbudget
finns 10 mkr avsatt 2010 och 10 mkr avsatt 2011. Investeringen avser krav
på förbättringar för Tingsrättens räkning, varför Domstolsverket förklarat sig
beredda att svara för den utökade hyran.
Förslaget är att teckna ett 6-årigt hyresavtal med en 6-årig avskrivningstid
med Domstolsverket. Det innebär att inget restvärde på gjord investering
föreligger om hyreskontraktet ej förlängs efter 6 år.
Ombyggnationen är planerad att ske under perioden maj 2010 till augusti
2011.
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forts. § 9
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av
Rådhuset, samt
2. att investeringsutgiften 20 000 000 kr finansieras med 10 000 000 kr ur
2010 års anslag och 10 000 000 kr ur 2011 års anslag för rådhuset
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2007.1057.210

§ 10
Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum
Tekniska nämnden har i investeringsbudget t o m 2009 10 mkr till satsningar
i Stadsmiljöprogrammet. Tekniska nämnden beslutade den 16 december
2009 att följande investeringsprojekt skull ingå i dessa 10 mkr.
Jämjö torg, förnyelse
Blekingegatan, bussgata mot Borgmästarekajen
På-/avfart Rosenholm mot Ronneby
Stadsförnyelseprogrammet inklusive Hoglands park
Borgmästaregatan, gågata
Parkgatan, ny centrumhållplats

1 700
1 000
3 150
450
2 200
1 500

Från butiksägare samt boende i Jämjö har det under lång tid framförts
önskemål till Karlskrona kommun om förnyelse av torget i Jämjö centrum.
Vid ett flertal möten där fastighetsägare, butiksägare samt representanter
från Karlskrona kommun deltagit har diskussioner förts om vad som bör
göras för att centrum skall bli trevligare och attraktiv miljö. Diskussionerna
har lett till att fastighetsägarna påbörjat förbättring och upprustning av
centrumbyggnadernas fasader, vilket har varit en förutsättning för att
Karlskrona kommun ska investera i förnyelse av Jämjö torg.
Samtidigt som kommunen och fastighetsägarna diskuterat förnyelse
av torget mm har Vägverket planerat för en miljöprioriterad genomfart i
Jämjö. Vägarbetena ska genomföras under 2010 till en kostnad på 12 mkr.
Jämjö torg gränsar mot denna ombyggnad varför det är nödvändigt att
arbetena samordnas.
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forts. § 10
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom investeringsanslaget
Stadsmiljöprogrammet i investeringsbudgeten för 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för förnyelse av Jämjö torg, samt
2. att investeringsutgiften 1 700 000 kronor finansieras ur 2009 års anslag
för Stadsmiljöprogrammet.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.176.311

§ 11
Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2010
Vägverkets rekommendationer är att broisolering bör bytas vart tjugofemte
år för att förhindra saltinträngning i konstruktionen. En gammal defekt
broisolering medför att armeringen i konstruktionen rostar och att åtgärda
detta är mycket kostsamt. Det är därför mycket viktigt att broisolering byts
ut innan konstruktionen angrips.
Broförnyelsen är planerad i en flerårig investeringsplan som påbörjades
2006. I investeringsbudget för 2009 finns 1,5 mkr och för 2010 finns 700 tkr
avsatt för broförnyelse.
Under 2010 avser förnyelsen byte av isolering för broarna K 352 och K 318
på Österleden. Broarna är byggda 1971 och har broisoleringar som är 39 år
gamla.
Totalutgiften för arbetena avseende byte av broisolering inklusive
byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till maximalt 2,2 mkr.
Bytet av broisoleringen finansieras med 700 tkr från anslaget för
broförnyelse 2010 och 1,5 mkr från det överförda anslaget för broförnyelse
2009.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 155 tkr, finansieras inom befintlig
kommunbidragsram.
Underhållskostnaderna minskar kortsiktigt något då broarna får ny
beläggning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
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Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för investeringsprojekt broförnyelse,
samt
2. att finansiera investeringsutgiften 2 200 000 kr med 1 500 000 kr ur
2009 års anslag för broförnyelse och 700 000 kr ur 2010 års anslag
för broförnyelse.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.175.317

§ 12
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning
I investeringsbudgeten för 2009 finns 2 mkr och för 2010 finns 3 mkr, avsatt
för förnyelse gatubelysning.
Tekniska förvaltningen är ansvarig för ca 14 650 armaturer.
Utbyte från gamla kvicksilverarmaturer med stor energiförbrukning mot
högtrycksnatriumarmaturer med betydligt lägre energiförbrukning fortgår
planenligt. Idag är ca 8 050 armaturer utbytta och under 2010 planeras
ytterligare utbyte av ca 1000 armaturer samt dimring av ca 2 000 armaturer
till en beräknad kostnad av 5 mkr.
Tekniska förvaltningen har även beviljats 15-procentigt KLIMP-bidrag om
2,3 mkr för utbyte av armaturer och dimring av belysning.
Utbyte av ca 1 000 armaturer till högtrycksnatrium och dimring av ca 2 000
armaturer innebär en energibesparing på ca 450 000 kwh per år som i sin tur
innebär en ekonomisk besparing på ca 440 tkr per år. Kapitalkostnaden
beräknas till ca 350 tkr vilket innebär en nettobesparing på ca 90 tkr år 2011
och 165 tkr år 2021, baserat på nuvarande elprisavtal.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för investeringsprojekt förnyelse
gatubelysning, samt

2. att finansiera investeringsutgiften 5 000 000 kr med 2 000 000 kr ur
2009 års anslag för förnyelse gatubelysning och 3 000 000 kr ur 2010 års
anslag för förnyelse gatubelysning.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/staben projekteringsenheten
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.162.332

§ 13
Begäran om projekteringstillstånd till lekplats och vattenspel/lek
i Hoglands park
Kommunstyrelsen har den 2 juni 2009, § 193, beslutat om investeringstillstånd om 3 mkr för föryngringsåtgärder av träd i Hoglands Park, etapp 1.
Etapp 1 har genomförts under hösten 2009 och planering av etapp 2 har
startat.
Det finns två stycken lekplatser i Hoglands park som båda är i mycket dåligt
skick och inte uppfyller Svensk standard för lekplatser, vilket är en
rekommendation. Med anledning av detta har lekredskap tagits bort vart
efter de har blivit dåliga eller farliga och inte ersatts, eftersom lekplatserna
behöver planeras om i sin helhet. Driftskostnaderna är av denna anledning
hög då förvaltningen ofta behöver bygga om lekredskap eller göra andra
stora åtgärder. De få lekredskap som är kvar kommer snart behöva bytas ut.
I investering etapp 2 Hoglands park planeras att bygga lekplats och
vattenspel/lek på den södra sidan och ta bort de gamla lekplatserna.
Tekniska förvaltningens investeringsutgift för etapp 2 budgeteras till
3,3 mkr, varav projekteringskostnaden utgör 300 tkr.
I 2010 års investeringsbudget som beslutades av tekniska nämnden
den 16 december 2009, § 150, finns investeringsanslag på 4 mkr för
fortsatt genomförande av Stadsmiljöprogrammet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 februari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd för projektering av lekplats och
vattenspel/lek i Hoglands park, samt
2. att projekteringsutgiften på 300 000 tkr finansieras ur 2010 års
investeringsanslag Stadsmiljöprogrammet på 4 000 000 kr .
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/staben projekteringsenheten
Akten

2010.86.214

§ 14
Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på Trossö i kvarteret Skantzes norra del och gränsar i
norr till Ronnebygatan. Öster om planområdet finns ett 11 våningar högt
hyreshus. Detaljplanens syfte är att inom fastighetens västra del möjliggöra
för bostäder i fem våningar. Befintlig detaljplan, från 1972, medger bostäder
i tre våningar. Aktuell byggnad har adress Ronnebygatan 3 och består av ett
loftgångshus i tre plan. Avsikten är att bygga på befintligt hus med
ytterligare våningar. Byggnaden saknar idag hiss, men förslaget till ny
detaljplan ger utrymme för byggnation av hiss mot gården. Ett
genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planärendet inleds med enkelt förfarande.
Parkeringsbehovet för de nya lägenheterna löses inom befintligt
parkeringsgarage i fastigheten. Planområdet är försörjt med kommunalt
vatten och avlopp, området är även anslutet till el- och fjärrvärmenät.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslag och har i
skrivelse den 5 februari 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Skantze 7, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/staben projekteringsenheten
Akten

2007.647.214

§ 15
Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Lyckeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för allmän granskning. Detaljplanen har
tidigare behandlats i tekniska nämnden (oktober 2009) i samband med
detaljplanens samråd.
Planområdet är beläget i Lyckeby mellan Lyckeby ekbacke och
Stationsvägen. Planområdet omges i den norra delen av naturområde och
småskalig bebyggelse. Söderut ligger trafikbelastade områden med
storskaliga byggnader som vårdcentral och köpcentrum.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny
bostadsbebyggelse i tre till sju våningar genom komplettering och
omvandling av befintlig stadsdel. Ett särskilt boende för äldre, senior och
trygghetsboende samt service för äldre boende i stadsdelen avses inrymmas i
de nya byggnaderna. Planen medger även användning för kontor, handel och
vård. Lyckebyvägen, som har avlastats genom tillkomsten av Järavägen,
skiftar karaktär från trafikled till gata. Korsningen Lyckebyvägen Riksvägen byggs om till cirkulationsplats. Den planerade bebyggelsen i
detaljplaneområdet uppgår till ca 120 lägenheter varav 40 lägenheter i ett
särskilt boende för äldre.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslag och har i
skrivelse den 5 februari 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Kommunstyrelsen (KS 2009.758.456)
Tekniska förvaltningen/staben projekteringsenheten
Akten

2009.1719.456

§ 16
Svar på medborgarförslag om hantering av avfall
Tekniska förvaltningen har erhållit rubricerat medborgarförslag för yttrande
I förslaget framhålls att Karlskronas system för återvinning av ej brännbart
avfall inte fungerar särskilt bra och att kommunen borde studera det system
som tillämpas i Klippans kommun.
Klippans kommun använder sig av det så kallade BEDA-systemet, vilket
innebär att man har två kärl indelade i 4 fack vardera. Kärl 1 töms
1 gång/månad och i detta kärl läggs tidningar, pappersförpackningar, ofärgat
glas och metallförpackningar. Kärl 2 töms 2 ggr/mån och i detta läggs
komposterbart avfall, restavfall, förgat glas och hårdplastförpackningar.
Grovavfall kan lämnas till återvinningscentral alternativt hämtas detta utan
avgift 2 ggr/år efter beställning.
Förslagsställarens motiveringar till att ovanstående system förordas är
”Bättre miljömässigt (färre resor till återvinningsstationer), ”de som inte har
tillgång till bil får bättre service”.
Tekniska förvaltningen gjorde 2008 en upphandling av avfallshämtningen
med hämtning av komposterbart och brännbart avfall samt deponirest. Den
nya entreprenaden startade i november 2009 och entreprenaden sträcker sig
över 7 år. Att ändra förutsättningar för avfallshämtningen under innevarande
kontraktstid skulle vara kostsamt och inte förenligt med Lagen om Offentlig
Upphandling.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 januari 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag. Av yttrandet framgår att tekniska
förvaltningens synpunkt är att nuvarande hämtningssystem ger en
kostnadseffektiv service åt kunder, där kunden inte behöver betala hämtning
av förpackningar både via förpackningsavgiften och via renhållningstaxan.
Ett hämtningssystem enligt föreslagen modell skulle höja renhållningstaxan
med minst 30 %.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
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§ 17
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 9 december 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 15 december 2009.
Protokoll sammanträde den 19 januari 2010.
Tekniska nämnden
Meddelande om inställt sammanträde den 27 januari 2010.
Båtrådet
Protokoll sammanträde den 18 januari 2010.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2009.133.452
2009.1845.452
2009.1851.458
2009.1859.452
2009.1880.452
2009.1883.458
2009.1889.452
2009.1905.452
2009.1920.452
2009.1930.452
2009.1932.452
2009.1947.452
2009.1954.452
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2009.1955.452
2009.1972.452
2009.1973.452
2009.1983.452
2009.1984.452
2010.8.452
2010.13.452
2010.20.458
2010.23.452
2010.24.452
2010.35.452
2010.36.452
2010.46.452
2010.60.452
2010.96.458
2010.103.452
2010.104.452
2010.106.452
2010.107.452
2010.108.458
2010.117.452
2010.148.452
2010.149.452
2010.167.452
2010.168.452
2010.181.452
2010.182.452
2010.191.452
Lokal trafikföreskrift avseende Österleden m fl.
TN 39/09
Omskrivning av lokala trafikföreskrifter.
TN 1/10 och TN 9/10
Begäran om ersättning för självrisk i samband med mopedolycka.
Dnr 2009.1674.185
Ersättning för intrång enligt servitutsavtal.
Dnr 2009.2005.373
Disposition av 2009 års anslag för Upprustning Fiskeslipar.
Dnr 2009.2007.559
forts.
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forts. § 17
Disposition av 2009 års anslag för Farledsmärken Inseglingsled.
Dnr 2009.2007.559
Disposition av 2009 års anslag för Saltö Fiskhamn Renovering.
Dnr 2009.2007.559
Disposition av 2009 års anslag för Tilläggsbrygga Skärgårdsbåt Långören
till reparation Tilläggsbrygga Wrängö.
Dnr 2009.2007.559
Disposition av 2009 års anslag för förändring Ombyggnad Infrastruktur till
Trafiksignaler.
Dnr 2009.2008.311
Disposition av 2009 års anslag för Inventarier till Gafflar/Stubbfräs.
Dnr 2009.2009.054
Disposition av 2009 års anslag för Komplettering Juldekorationer.
Dnr 2009.2010.331
Disposition av 2010 års anslag för Stadsmiljöprogrammet till bevattningsanläggning i Hoglands park.
Dnr 2010.161.331
Avskrivning av kundfordringar 2009
Dnr 2010.163.049

Anbud/Tilldelningsbeslut
Bullerskydd för Wämöparken.
Dnr 2010.44.052
Ombyggnad del av Borgmästaregatan.
Dnr 2009.1958.052
Gång- och cykelväg Ramsövägen – Fisktorget.
Dnr 2009.1958.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 18
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 25 november 2009
1. § 221
Budget 2010 och plan 2011-2012.
Dnr 2009.1354.041
2. § 223
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 för kommunens samlade
verksamheter.
Dnr 2009.345.042
3. § 225
Överföring av verksamhetsansvar för Telenor Arena Karlskrona från
kommunstyrelsen till idrotts- och fritidsnämnden.
Dnr 2009.1928.042
4. § 226
Miljöbokslut 2008.
Dnr 2009.1938.042
5. § 227
Ny VA-taxa för Karlskrona kommun 2010.
Dnr 2009.1568.041
6. § 230
Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors.
Dnr 2009.29.512
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7. § 232
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskrona
centrala delar.
Dnr 2009.748.512
8. § 233
Svar på medborgarförslag om handikappvänligt motionsspår runt Bastasjö.
Dnr 2008.1856.336

Kommunstyrelsens beslut den 1 december 2009
9. § 308
Utvecklingsplan Hoglands Park.
Dnr 2009.246.331
10. § 315
Genomförande av tjänstedirektivet.
Dnr 2009.1925.100
11. § 316
Begäran om investeringstillstånd avseende bullerskyddsåtgärder för
Österleden/Wämöparken.
Dnr 2008.1220.425
12. Länsstyrelsens beslut den 7 december 2009, dnr 581-6640-09
Statsbidrag till biologisk återställning i Lyckebyån vid Augerum i
Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1866.438
13. Länsstyrelsens beslut den 7 december 2009, dnr 582.6703-09
Statsbidrag till biologisk återställning av vandringshinder i Lyckebyån
vid Lyckeby.
Dnr 2009.1926.438
14. Länsrätten i Blekinge län
Dom i mål nr 436-09
Överklagat beslut avseende bygglov för nybyggnad av särskilt boende/
gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20 i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.82. 293

forts.
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Sign

Sign
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Kommunfullmäktiges beslut den 17 december 2009
15. § 243
Uppföljning per den 31 oktober 2009.
Dnr 2009.345.042
16. § 244
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Dnr 2009.912.293
17. § 245
Svar på motion ”Bygg mera med trä”.
Dnr 2006.425.200
18. Handikappnämndens beslut den 9 december 2009, § 77
Beställning projektering av särskilt boende samt framläggande av
investeringstillstånd.
Dnr 2009.1969.293
19. Näringslivsutskottets beslut den 8 december 2009, § 91
Uppdrag till förvaltningschefen för tekniska förvaltningen att utreda och
planera för möjligheterna att inom befintlig investeringsram utnyttja de
eftersläpningar som finns, för att möjliggöra en satsning på ett nytt
LSS-boende, förslagsvis Inglatorp.
Dnr 2009.1968.293
20. Tekniska förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen angående
projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende i
Inglatorp.
Dnr 2009.1956.293
21. Länsstyrelsens beslut den 4 januari 2010. Dnr 521-6253-09
Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av pumpstation på
fastigheten Sanda 1:212 i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.52.352

forts.
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2010
22. § 2
Begäran om investeringstillstånd till utökande av Borgmästaregatans
ombyggnad till att även gälla korsningen Ronnebygatan – Borgmästaregatan.
Dnr 2009.329.311
23. § 3
Projekteringstillstånd för förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan.
Dnr 2009.1731.291
24. § 4
Övertagande av Trummenäs VA-ekonomisk förenings VA-anläggningar.
Dnr 2009.1733.344
25. § 9
Kommunstyrelsens svar till revisorerna med anledning av revisionsrapporten granskning av avgiftsfinansierad verksamhet.
Dnr 2009.1622.007
26. § 20
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i korsningen
Borgmästaregatan/Ronnebygatan.
Dnr 2009.329.311
27. Förlikningsavtal, Cefyra advokatbyrå, Arnold Ahlström – Karlskrona
kommun.
Dnr 2005.750.282
28. Blekinge Tingsrätt
Protokoll daterat den 18 januari 2010
Aktbilaga 137, Mål nr T 1970-05
Furgården
Skadestånd; nu fråga om tillåten taleändring.
Dnr 2005.750.282
29. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 januari 2010, § 28
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av personalrum på fastigheten
Lösen 14:11.
Dnr 2010.95.231

forts.
Sign

Sign

Sign
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30. Svar på brev angående halkolycka 2009-12-21.
Dnr 2009.1965.185
31. Länsstyrelsens beslut den 21 januari 2010, dnr 434-6182-09
Ansökan om statsbidrag till restaurering av Karlskrona rådhus på fastigheten
Rådhuset 1, Karlskrona kommun
Dnr 2009.472.295
32. Länsstyrelsens beslut den 25 januari 2010, dnr 258-5949-09
Högsta tillåtna hastighet på väg 690, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1640.512
33. Länsstyrelsens beslut den 24 januari 2010, dnr 431-71-10
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte inom
begränsade områden i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.124.109
34. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 januari 2010, § 5
Gällande Tullskolans framtid.
Dnr 2008.305.291

Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2010
35. § 8
Uppföljning per den 30 november 2009.
Dnr 2009.345.042
36. § 13
Investering i arbetsmiljöåtgärder vid Stadsbiblioteket.
Dnr 2010.169.880
37. § 14
Ny renhållningstaxa för 2010.
Dnr 2009.1569.041
38. § 17
Projekteringstillstånd och investeringstillstånd för särskilt boende
Inglatorp.
Dnr 2009.1956.293

forts.
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Sign

Sign
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39. Länsrättens dom, mål nr 678-09 avseende bygglov enligt plan- och
bygglagen (1987:10), PBL, för uppförande av gruppboende och förråd
på Knösö.
Dnr 2009.165.293
40. Felanmälan – Antal ärenden registrerade den 1 januari 2009 till
den 31 december 2009.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-40.
_____
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Sign

Sign
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§ 19
Övrigt
Lars-Göran Forss (M) påpekar att det inte finns någon information om
att P-huset Urmakaren stänger kl 22.00.
Karl-Johan Svärd vidarebefordrar kritiken till ägaren.
_____
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Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.251.041

§ 20
Höjning av parkeringsavgift 2010
Regeringsrätten fastställde den 14 januari 2010 skatterättsnämndens beslut
att parkeringsavgifter är momspliktig verksamhet från och med
den 1 januari 2009. Gata/hamn/parkavdelningen har retroaktivt betalat in
drygt 850 tkr i moms för 2009, vilket har belastat resultatet 2009.
För att kunna uppnå tilldelat resultatkrav på 2,9 mkr för 2010 måste
parkeringsavgifterna höjas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 februari 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Avgiftsslag

Nuvarande
P-avgift

Avgift/timme
Korttidsparkering
Avgift/timme
Centralare delar
Avgift/timme
Perifiera delar
Långstidparkering/timme
P-skriva/månad
P-skiva/år
Nyttoparkeringskort/år
Parkering Verkö/dygn

Ny
P-avgift

10 kr

13 kr

7 kr

9 kr

4 kr
1 kr
200 kr
2 400 kr
3 200 kr
35 kr

5 kr
1 kr
250 kr
3 000 kr
4 000 kr
45 kr

Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att höja parkeringsavgifterna enligt redovisat förslag från och med
den 1 april 2010.
_____
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 mars 2010
§ 21

Information
- Trafikutredning Verkö

§ 22

Budgetuppföljning februari 2010

§ 23

Internkontrollplan 2010

§ 24

Begäran om investeringstillstånd el-anslutning färjetrafiken Verkö

§ 25

Ny taxa masonitestugor

§ 26

Fiskehamnsutredning

§ 27

Rivning av kommunala byggnader

§ 28

Projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola

§ 29

Projekteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan

§ 30 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 31 Detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 32

Svar på medborgarförslag: Enkelriktning av trafiken på
Norra Smedjegatan

§ 33

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 34 Meddelanden
§ 35

Sign

Övrigt

Sign

Sign
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 24 mars 2009 kl 14.00 – 16.00

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)
Veronica Lahte (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (FP)
Kerstin Wieslander (S)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (KD)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 21-35

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 1 april 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2010-03-24

4

Sammanträdesprotokoll

§ 21
Information
-

Trafikutredning Verkö
2010-03-11
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-01-31”.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.342.042

§ 22
Budgetuppföljning februari 2010
Tekniska förvaltningen har med yttrande och beslutsförslag, daterat
den 15 mars 2010, överlämnat uppföljning per den 28 februari 2010 och
prognos för 2010 för tekniska nämndens verksamheter som inte överensstämmer med tilldelade budgetbeslut.
Prognos för skattefinansierade verksamheter -4 mkr.
Prognos för avgiftsfinansierade verksamheter -3,2 mkr.
Snöröjningen har hittills 2010 kostat 6 mkr. Total årsbudget för snöröjning
uppgår till 5 mkr. Under förutsättning att en ”normalvinter” inträffar resten
av året blir resultatet för snöröjningen 8 mkr d v s ett underskott på 3 mkr.
Budgeten för sandupptagning uppgår till 1,3 mkr för ett normalår och 2010
kommer kostnaden att uppskattningsvis bli 2,3 mkr d v s ett underskott på
1 mkr.
Avgiftsfinansierad färjeverksamhet kommer att lämna ett underskott på
3,2 mkr. Intäkterna från gasrörsprojektet kommer ej förvaltningen tillgodo
2010.
Investeringar 2010, status den 28 februari 2010
Total budget till och med 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Pågående investeringar
- varav bokförda utgifter till och med 2009
- varav bokförda utgifter 2010
- prognos 2010-03-22
- prognos över till 2011
Avslutade investeringar per den 28 februari 2010

forts.
Sign

Sign

Sign

396 483 tkr
20 978 tkr
128 172 tkr
247 333 tkr
13 923 tkr
113 779 tkr
117 775 tkr
1 856 tkr
0 tkr
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forts. § 22
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2010.
_____
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Sign

Sign
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Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.355.040

§ 23
Internkontrollplan 2010
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2008 § 176 att varje nämnd
och styrelse senast i februari varje år ska anta en plan för den interna
kontrollen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschefen ansvarar för att kontrollplanen följs och rapportering av
uppföljning ska ske i samband med årsbokslut.
Tekniska nämnden beslutar
att upprättad internkontrollplan ska gälla för 2010.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.322.533

§ 24
Begäran om investeringstillstånd el-anslutning färjetrafiken Verkö
Stena Lines färjor drivs idag med diesel när de ligger vid kaj på Verkö.
Detta genererar svavelutsläpp till luften samt ger upphov till vissa
bullerstörningar. I hamnens miljövillkor för fortsatt drift är inskrivet att
färjorna senast den 31 december 2010 ska ha tillgång till landström.
Karlskrona kommun har under 2009 beviljats MOS-bidrag (Motorways of
the Sea) om 200 tkr för landström till de nya färjor som Stena Line
planerar att sätta i trafik från och med hösten/våren 2010/2011. Stena Line är
mycket positiv till investeringen och tekniska förvaltningen kommer att
teckna avtal med Stena Line där de finansierar samtliga kapital- och
driftskostnader.
Totalutgiften för investeringen beräknas uppgå till 3,0 mkr. Investeringen
finansieras med 2,5 mkr från anslaget el-anslutning för landström 2008,
200 tkr från MOS-bidraget och 300 tkr från hamnverksamhetens
klumpanslag 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för el-anslutning landström, samt
2. att investeringsutgiften 3 000 000 kronor finansieras med 2 500 00
kronor ur 2008 års anslag för el-anslutning landström, 300 000 kronor
ur hamnverksamhetens klumpanslag 2010 och 200 000 kronor utgör
MOS-bidrag.
_____

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.321.335

§ 25
Ny taxa masonitstugor
I början av 1990-talet infördes en beräkningsprincip att taxan för
masonitstugor skulle baseras på avgiften för en säsongsplats för husvagn
exklusive el-anslutning. Taxan har sedan dess endast räknats upp
schablonmässigt medan säsongsplatserna för husvagnar höjts betydligt mer
då servicenivån på anläggningar, avgifter VA, avfallshantering m.m. höjts
avsevärt.
Beräkning av ovanstående princip ger idag för respektive campingområde
följande kostnadsnivåer:
Område
Dragsö
Skönstavik

Beräknad kostnadsnivå
630 kr/kvm
590 kr/kvm

Dessa kostnadsnivåer bildar underlag för beräkning av nya taxor för
masonitstugor. Då beräknad kostnadsnivå är hög i förhållande till nuvarande
taxor föreslås att taxeuppräkningen sker i steg och att fullt uttag sker först
2012 och framåt. Taxan beräknas genom att multiplicera den beräknade
kostnadsnivån med en omräkningsfaktor enligt följande:
År
2010
2011
2012

Omräkningsfaktor
0,60
0,80
1,00

Den beräknade kostnadsnivån med tillhörande taxa kommer att ses över
inför varje kommande år.

forts.
Sign

Sign

Sign
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forts. § 25
Förslag till ny taxa för masonitstugor blir:
Område
Dragsö
Skönstavik
Kålö/Långö

Taxa 2010
380 kr/kvm
350 kr/kvm
250 kr/kvm

Taxa 2009
280 kr/kvm
280 kr/kvm
200 kr/kvm

Masonitstugorna på Kålö/Långö har lägre kvadratmeterpris än Skönstavik på
grund av lägre servicegrad. Förslaget för ny taxa på Kålö/Långö är
procentuellt lika mycket lägre jämfört med Skönstavik som i gällande taxa.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2010, reviderad den 17
mars 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna taxa för masonitstugor 2010.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.9.554

§ 26
Fiskehamnsutredning, Karlskrona kommun
Under 2009 har en fiskehamnsutredning för Karlskrona kommun tagits fram.
Utredningen utgår från fiskeverksamheten i Saltö hamn och har i princip
bestått av två huvudfrågeställningar.
1. Kan fiskeverksamhet samexistera med ytterligare bostäder och
verksamheter på Saltö?
2. Kan fiskeverksamheten flyttas till någon annan av Karlskrona kommuns
fiskehamnar?
För att belysa dessa utvecklingsalternativ har utredningen behövt söka
kunskap och information inom följande områden:
-

Fiskebranschens utveckling lokalt, regionalt och nationellt/globalt
Betydelsen av fisket i Karlskrona
Fiskets behov i Karlskrona

När det gäller fiskeverksamheten i Karlskrona har följande hamnar funnits
med i utredningen Saltö hamn, Sandhamn, Ekenabben, Hallahamnen och
Garpahamnen. För dessa hamnar har förutsättningar för landning av fisk
studerats utifrån en rad olika aspekter såsom: tillgång till kajplatser,
vattendjup, faciliteter för fisket, logistikytor och vägar till och från hamnen.
Utredningen avslutas med rekommendationer för det fortsatta arbetet i
frågan.
För att få en bred förankring i utredningsarbete har rapporten varit ute på
samråd i samband med Översiktsplanens samråd. Rapporten har även
skickats på remiss till särskilt berörda intressenter, så som yrkesfiskare,
fiskeförbund och företagare på Saltö.

forts.
Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Efter diskussion är nämnden eniga om
1. att godkänna informationen om dels fiskehamnsutredning Karlskrona
kommun och dels lämnade remissyttranden, samt
2. att överlämna utredning och remissyttranden till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning inom ramen för Karlskrona
kommuns översiktsplan.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna informationen om dels fiskehamnsutredning Karlskrona
kommun och dels lämnade remissyttranden, samt
2. att överlämna utredning och remissyttranden till samhällsbyggnadsförvaltningen för fortsatt handläggning inom ramen för Karlskrona kommuns
översiktsplan.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.330.332

§ 27

Rivning av kommunala byggnader
I det kommunala fastighetsbeståndet finns ett antal byggnader som står och
förfaller, vilket både medför ett dåligt anseende för Karlskrona kommun
samt innebär en risk för personskador eller sakskador om dessa byggnader
blir tillhåll för oinbjudna gäster.
De aktuella byggnaderna är enligt följande varav de fyra nedersta förvaltas
av mark- och exploateringsenheten:

Karlskrona 5:11, gamla ishallen
Mölletorp 3:39, äldre stuga
Mölletorp 11:5, äldre lada
Hammarby 16:1, fd klubbhus Jämjö industriområde
Medborgaren 9, fd kommunhus Lyckeby
Törnrosen 8, Sunnavägen 129
Ramdala 14:3, Ramdala affär
Karlskrona 5:6, Västra Marks skjutbana
Karlskrona 4:55, godsmagasin vid tågstation
Karlskrona 4:1, f d bussgarage
Totalt

forts.
Sign

Sign

Sign

bokfört värde driftresultat
2009-12-31
2010
0
80 000
0

2 000

0

3 000

0

0

27 480

20 000

27 076

40 000

0

0 mex

0

0 mex

0

0 mex

0

0 mex

54 556

145 000
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Enligt utdrag ur Bokföringsnämndens kommunsektion
”I regel bokförs utgifter för rivning av en byggnad som kostnad under rivningsåret.
Utgifterna för rivning av en byggnad kan dock aktiveras som anskaffningsutgift för tomten,
om byggnaden rivs för att göra tomten byggklar för nybyggnad eller för annat bruk.
Vid aktiveringen ska försiktighetsprincipen iakttas så att den aktiverade anskaffningsutgiften inte blir större än tomtens sannolika överlåtelsevärde eller det i övrigt fastställda
bruksvärdet.”

Rivningskostnad är beräknad till 6 000 000 kr och ingen av fastigheterna ska
exploateras.
Bokfört värde den 31 december 2009 är 54 556 kr och nedskrivning kommer
att göras med aktuellt belopp efter rivning. Driftkostnader för 2010 är
budgeterade till 145 000 kr.
För de byggnader där så krävs har rivningslov beviljats. För de två sista
byggnaderna kommer rivningslov att sökas under mars-april.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att tekniska nämnden får utökad budgetram med 6 000 000 kronor för
kostnader i samband med rivning av angivna byggnader.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.331.291

§ 28
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola
Projekteringstillståndet gäller under förutsättning att barn- och ungdomsnämnden den 31 mars 2010 ger tekniska förvaltningen i uppdrag att
projektera för en ombyggnad av Sturkö skola.
Den planerade ombyggnaden innebär att man flyttar in förskoleverksamhet
som idag hyrs in i Karlskronahems lokaler på Stenhuggerivägen på Sturkö.
För att kunna göra detta krävs en ombyggnad och omdisponering av
lokalerna i skolan samt komplettering av befintlig utemiljö. Vid flytten från
Karlskronahems lokaler på Stenhuggerivägen finns en återställandekostnad
på ca 110 000 kronor. Dessa pengar finns avsatta i barn- och ungdomsnämndens budget för 2010.
Bedömd investeringskostnad ca 3 000 000 kronor inklusive projekteringskostnad.
Hyreskostnad beräknas därmed till 320 000 kronor/år.
Projekteringskostnaden uppskattas till 100 000 – 150 000 kronor.
Finansiering av ombyggnaden ryms inom ramen för skol- och
förskoleutbyggnad i investeringsbudgeten för 2010.
Enligt barn- och ungdomsförvaltningen beräknas detta inte generera några
ökade drift- och verksamhetskostnader då hyran från den hyrda lokalen på
Stenhuggerivägen utgår. Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk
under hösten 2010.
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forts. § 28
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när
projekteringen genomförts och total kostnadssammanställning kan göras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av Sturkö
skola, samt
2. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.323.291

§ 29
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut under den 27 januari 2010 § 5
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utföra projektering gällande
ombyggnad av Tullskolan.
Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande
ventilation med mera har barn- och ungdomsförvaltningen slutfört ett
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter. En grupp med
representanter från tekniska förvaltningen och från barn- och
ungdomsförvaltningen har tagit fram två alternativ. De båda alternativen har
kostnadsberäknats och utvärderats.
Det gällande förslaget är därmed att genomföra en projektering för
ombyggnad av Tullskolans huvudbyggnad med inriktning mot F-5 skola
med ca 150 elever samt tre förskoleavdelningar. Kajutans tre
förskoleavdelningar som idag hyrs in externt flyttar in på Tullskolan.
Nuvarande hyresavtal för Kajutan löper till och med den 30 juli 2011
(uppsägning måste ske senast den 30 juli 2010). Befintlig matsalsbyggnad är
i dåligt skick och kommer därför att rivas och nytt kök och ny matsal byggs i
huvudbyggnaden.
Bedömd investeringskostnad ca 29 000 000 kronor inklusive projekteringskostnad.
Hyreskostnad på grund av investeringen beräknas till 2 040 000 kr/år.
Hyra för Kajutan avgår och nettoeffekten för kommunen begränsas till
ca 840 000 kr/år.
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forts. § 29
Projekteringskostnaden uppskattas till 1 000 000 – 1 500 000 kronor.
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom tekniska nämndens
investeringsram för fastighetsverksamhet för 2010 och 2011. Enligt barnoch ungdomsförvaltningen kan investeringen prioriteras inom det avsatta
investeringsutrymmet för förskole- och skollokaler.
Lokalerna kan i bästa fall stå klara tidigast under hösten 2011 under
förutsättning att byggstart kan ske senast efter sommaren 2010.
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när
projekteringen genomförts och total kostnadssammanställning kan göras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
Percy Blom (S) med stöd av Lotta Törnström (S), Veronica Lathe (S),
Åke Håkansson (S), Lola Sellberg (S) och Kerstin Wieslander (S)
yrkar avslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Percy
Bloms avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill biträda tekniska
förvaltningens förslag röstar ja, den som vill biträda avslagsyrkandet röstar
nej.
Följande röstar ja: Jörgen Johansson (C), Lars-Göran Forss (M), Roland
Löfvenberg (M), Roger Poka (MP), Göte Henriksson (SD), Stefan Lundin
(FP) och ordföranden.
Följande röstar nej: Percy Blom (S), Lotta Törnström (S), Veronica Lahte
(S), Åke Håkansson (S), Lola Sellberg (S) och Kerstin Wieslander (S).
Tekniska nämnden beslutar med sju ja-röster mot sex nej-röster enligt
tekniska förvaltningens förslag.
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forts. § 29
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av Tullskolan,
samt
2. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.290.214

§ 30
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i Vedeby och omfattar ca 7,5 ha.
Området gränsar i norr mot E22 och i öster mot Infartsleden och i söder
mot Lyckebyvägen. Kommunen är idag ägare till marken.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny handels- och
kontorsetablering inom den så kallade stadsträdgården och i enlighet med
gällande översiktsplan.
Tillfart till området kommer att ske via befintlig tillfart mot Gullbernavägen
Korsningen Gullbernavägen och Lyckebyvägen föreslås byggas om till
cirkulationsplats vilket även omfattar förbättringar i befintligt gång- och
cykelvägsystem. Från cirkulationsplatsen och norrut utmed Gullbernavägen
fram till Torskors föreslås en ny gc-väg.
Dessa vägombyggnader finansieras av handelsetableringen.
Planen föreslår också ny avfart från E22 västerifrån med anslutning till
Infartsleden. Avtal finns upprättat mellan kommunen och Vägverket om
kostnadsfördelning. Vägverket är väghållare och svarar för anläggandet.
Vatten och avlopp kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Möjligheten finns att ansluta till fjärrvärme.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslag och har i
skrivelse den 3 mars 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Karlskrona 6:24, Stadsträdgården,
i Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.288.214

§ 31
Detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i bostadsområdet Mariedal och ligger i anslutning
till Lovisavägen och Mariedalskyrkan.
Syftet med planen är att ändra befintlig planbestämmelse, centrumändamål,
till bostads ändamål för befintlig pastorsbostad.
Fastigheten skall behålla befintlig tillfart från Lovisavägen. Parkering sker på
tomtmark.
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslag och har i
skrivelse den 3 mars 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.78.512)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.392.512

§ 32
Svar på medborgarförslag: Enkelriktning av trafiken på Norra
Smedjegatan
Lars Bylander har i ett medborgarförslag föreslagit att Norra Smedjegatan i
Karlskrona enkelriktas från Skeppsbrokajen till korsningen Norra
Smedjegatan/ Östra Vittusgatan. Som skäl anförs att trafikmängden är för
hög för att vara i ett bostadsområde.
Gatu/Hamn/Parkavdelningen har lämnat yttrande och beslutsförslag i frågan
i en skrivelse daterad 7 oktober 2009. Trafikutskottet beslutade den 20
oktober 2009 § 26, att återremittera ärendet till stabens projekteringsenhet
för ytterligare utredning. Projekteringsenheten har i skrivelse daterad den
9 februari 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
I gatu/hamn/parkavdelningens skrivelse skrivs det generellt om de negativa
konsekvenserna som enkelriktningar för med sig. Detta är en ståndpunkt som
förvaltningen fortfarande står fast vid. Generellt sett innebär enkelriktningar
ökade körsträckor och minskad tillgänglighet och med detta en högre
miljöbelastning i form av ökade utsläpp.
Tekniska förvaltningen anser att förslagsställaren har rätt i att inga fler
trafikmätningar behöver göras för att klargöra trafiksituationen på berörda
gator på Trossö. Norra delen av Drottninggatan trafikeras av upp till 5 600
fordon/dygn (år 2004), Norra Smedjegatan trafikeras av 5 800 fordon/dygn
(år 2005), Östra Hamngatan trafikeras av 5 200 fordon/dygn, Landbrogatan
trafikeras av 8 200 fordon/dygn och Borgmästarekajen trafikeras av 13 700
fordon/dygn. Borgmästaregatans norra del är gågata och trafikmängden på
denna är försumbar. Siffrorna ovan indikerar på att det finns tre gator som
hanterar jämnstora flöden på östra Trossö medan det finns två gator på västra
Trossö som hanterar drygt 30 % högre trafikflöden än gatorna i öster.
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forts. § 32
Att som förslagsställaren föreslår omdirigera trafik från Norra Smedjegatan
till andra gator på Trossö förefaller i dagsläget inte som särskilt effektivt,
snarare är det så man riskerar att skapa problem på andra gator.
Drottninggatan har redan idag lika mycket bilar som Norra Smedjegatan och
i likhet med Norra Smedjegatan kantas stora delar av Drottninggatan av
bostäder. Drottninggatan är mycket riktigt bredare än Norra Smedjegatan
och kan ur den synvinkeln kanske tåla mer trafik, men till Drottninggatans
nackdel är att den är belagd med smågatsten som orsaker mer buller än vad
asfalt gör. Att omdirigera trafiken till Östra Hamngatan innebär väsentligt
ökad körsträcka för bilar som har sin destination på centrala Trossö. Östra
Hamngatan i sig tål mer trafik och här är fördelen att det inte finns så mycket
bostäder längs vägen. Men för att ta sig till sin målpunkt på centrala Trossö
måste man köra på till exempel Kyrkogatan som kantas av bostäder och som
redan idag har ungefär samma trafikmängd som Norra Smedjegatan. Med
detta blir det ganska tydligt att om man flyttar över trafik från Norra
Smedjegatan till Drottninggatan eller Östra
Hamngatan uppstår nya problem med högre trafikflöden, som i sig ger mer
problem än de på Norra Smedjegatan, på andra gator på östra Trossö. Att
som förslagsställaren föreslår att omdirigera trafik till Borgmästaregatan är
inte möjligt eftersom Borgmästaregatan numera är gågata.
I dag är det dock, särskilt i högtrafiktid, vissa problem med att svänga
vänster ut från Norra Smedjegatan till Skeppsbrokajen. Men i och med de
nya byggplanerna som finns för Skeppsbrokajen kommer väganslutningarna
till Skeppsbrokajen att ses över. Detta kommer inte med säkerhet att avlasta
Norra Smedjegatans norra del från trafik, men intentionen är att det ska bli
lättare att komma ut, både för biltrafik och gång- och cykeltrafik, på
Skeppsbrokajen från anslutande gator från söder.
Den största potentialen i att avlasta Norra Smedjegatan är att öppna Norra
Kungsgatan mellan Östra Vittusgatan och Österleden. Detta kan dock inte bli
verklighet så länge busshållplatserna finns kvar på Kungsplan.
Trafikutskottet har behandlat ärendet den 16 februari 2010 § 6 och föreslår
att ärendet härmed ska anses vara besvarat.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 33
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 16 februari 2010.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 17 februari 2010.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank.
2010.196.452
2010.221.452
2010.222.452
2010.228.452
2010.231.452
2010.292.452
2010.296.452
2010.309.452
2010.316.452
2010.317.452
2010.325.452
2010.332.452
2010.333.452
2010.334.452
2010.336.452
Reducering av kostnad för latrinhämtning.
Dnr 2010.219.108
Ändrat abonnemang för sophämtning.
Dnr 2010.324.452
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forts. § 33
Uppsägning av abonnemang för hämtning av hushållsavfall.
Dnr 2010.248.452
Disposition av 2010 års anslag för förnyelse Wämöparken
- dansbanan
- renovering kulturbyggnader
- välkomstport
Dnr 2010.286.334
Disposition av 2010 års anslag för förnyelse lekplatser
- Rödeby
- Verkö/Bergåsa
- Wämö
Dnr 2010.285.332
Disposition av 2009 års anslag för stadsmiljöprogrammet
- Stadsmiljöförnyelse/Hoglands park
Dnr 2009.293.331
Omskrivning av lokala trafikföreskrifter
TN 10/10
Skadeståndskrav fastighetsskada vid vattenskada i samband med
källaröversvämning i Nättraby.
Dnr 2009.1193.185
Dnr 2009.1527.185
Dnr 2009.1595.185, 3 st
Dnr 2009.1808.185
Intrångsersättning för nytt öppet dike i Ramdala.
Dnr 2010.345.269

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 34
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 8 februari 2010, dnr 535-4325-09,
525-4045-09
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken för utläggning
av sjöledning för avlopp från Trummenäs till Gullberna
samt samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om nedgrävning av avloppsledning i Trummenäs och Gullberna, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.903.344
2. Länsstyrelsens beslut den 11 februari 2010, dnr 581-5613-09
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2010 i
Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1463.438

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-2.
_____
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§ 35
Övrigt
1. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående trafiksituationen runt
Hoglands park nu när Landbrogatan och Norra Kungsgatan blivit
dubbelriktade. Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
2. Studiebesök vindkraftverk i Fjärdsjömåla? Roland Löfvenberg (M)
ställer frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 april 2010
§ 36

Information
1. Investeringar 2010, status per den 31 mars 2010.
2. Återställande av medel till planerat underhåll 28 mkr

§ 37 Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel
§ 38 Begäran om investeringstillstånd för Blekingegatan, anläggande av busshållplatser och
bussgata
§ 39 Begäran om investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst (Rosenholm)
§ 40 Projekteringtillstånd för upprustning och elektrifiering av Verköbanan
§ 41 Hyresavtal avseende fyra avdelningar förskola i Nättraby –
ärendet utgår
§ 42 Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m fl, Marinmuseum, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 43 Förslag till ändring av detaljplan för Stuart 4, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 44 Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge
län
§ 45 Detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 46 Svar på medborgarförslag: Förändring av hastighet och parkering i korsningen
Sunnavägen – Valhallavägen
§ 47 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 48 Meddelanden
§ 49 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 april 2009 kl 14.00 – 16.10

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Percy Blom (S)
Lars-Göran Forss (M), ej § 37 pga jäv
Roland Löfvenberg (M)
Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (FP)
Sven Wallfors (M)
Patrik Andersson (S)
John-Erik Danerklint (S)

Närvarande

ersättare

Lindy Olofsson (M), kl 14.00-15.15, §§ 36-37
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd
Enhetschef gata-hamn Christer Hoff, § 36
Fastighetschef Anders Kumlin, §§ 36-37
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Göte Henriksson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Göte Henriksson

§§ 36 - 49

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 maj 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 36
Information
1. Investeringar 2010, status per den 31 mars 2010.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.
2. Återställande av medel till planerat underhåll 28 mkr
- Preliminärt asfaltprogram 2010. Christer Hoff, enhetschef gata-hamn,
informerar.
- Planerat underhåll 2010. Anders Kumlin, fastighetschef, informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.486.559

§ 37
Begäran om investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten
M/F Axel
Kommunstyrelsens ordförande har gett i uppdrag åt förvaltningschefen på
tekniska förvaltningen att skriva fram investeringsärende för övertagande av
skärgårdsbåten M/F Axel från Affärsverken. Köpeskillingen har stämts av
med Affärsverken till att vara 2 000 000 kronor. Inför säsongen 2011
kommer M/F Axel att behöver genomgå en omfattande renovering och
upprustning till en bedömd kostnad av 1 600 000 kronor.
Bakgrunden till förvärvet och renoveringen är den upphandling av
skärgårdstrafiken som Blekingetrafiken genomför under våren 2010.
I upphandlingen villkoras att skärgårdsbåten M/F Axel specifikt ska trafikera
rutten mellan Trossö och Nättraby. För att möjliggöra för Affärsverken att
lämna anbud under neutrala förutsättningar, lika som för andra
anbudsgivare, överlåts M/F Axel i kommunal förvaltnings ägo.
I upphandlingsunderlaget anges också att båten kommer att genomgå en
omfattande renovering med bland annat byte av motor, backslag och
drivlina, byte av tak och diverse annan mindre upprustning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 april 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för inköp av skärgårdsbåten M/F Axel,
samt
2. att omfördela 3 600 000 kronor från kommunstyrelsens investeringsreserv till inköp och renovering av skärgårdsbåten M/F Axel.
_____
Pga jäv deltog inte Lars-Göran Forss (M) i handläggningen av detta ärende.
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.496.537

§ 38
Investeringstillstånd för Blekingegatan, anläggande av busshållplatser
och bussgata
Under våren 2010 byggs en ny modern och tillgänglighetsanpassad
centrumhållplats på Parkgatan som gemensamt finansieras av Karlskrona
kommun och Blekingetrafiken samt med statsbidrag. Avsikten är att
hållplatsen skall tas i bruk under juni månad 2010. Blekingetrafiken och
kommunen är överens om att busstrafiken i fortsättningen skall trafikera in
och ut till centrum/Parkgatan via Blekingegatan då detta är en förutsättning
för att få en trafikekonomisk och miljömässigt bra trafikering.
Karlskrona kommun har tillsammans med Kärnhem genomfört parallella
uppdrag för Pottholmen och stationsområdet. Samtliga förslag redovisar
bussterminal, resecentrum i anslutning till stationsområdet med trafikering
på Blekingegatan.
Utveckling av ett resecentrum kan utvecklas etappvis. En första utbyggnadsetapp föreslås genomföras under hösten 2010 vilket innebär att två
hållplatser, till och från centrum för fyra bussar vardera, anordnas på
Blekingegatan i nivå med centralstationen samt att Blekingegatan ansluts till
Borgmästarekajen via en nyanlagd bussgata.
Inom Blekingegatans vägområde anordnas separat gång- och cykelväg.
Föreslagna åtgärder har kalkylerats till 2 mkr varav Blekingetrafiken sökt
statsbidrag på 1 mkr och Karlskrona kommuns investeringsutgift blir 1 mkr.
Kalkylen är överslagsmässig enligt tidigare erfarenhet av liknande projekt.
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forts. § 38
Tekniska nämnden har 10 mkr till satsningar i Stadsmiljöprogrammet i
investeringsbudget t o m 2009.
Tekniska nämnden beslutade 16 december 2009 att följande
investeringsprojekt ska ingå:
Jämjö Torg, förnyelse
Blekingegatan, bussgata mot Borgmästarekajen
På-/avfart Rosenholm mot Ronneby
Stadsförnyelseprogrammet Hoglands park
Borgmästaregatan, gågata
Parkgatan, ny centrumhållplats

1 700
1 000
3 150
450
2 200
1 500

Finansiering ryms inom investeringsanslaget Stadsmiljöprogrammet i
investeringsbudgeten för 2009.
Utbetalningar för projektet planeras till 1 mkr under september 2010 och
1 mkr under oktober 2010 och erhållande av statsbidrag under oktober
med 1 mkr.
Drift- och kapitalkostnader på 120 tkr täcks inom gata/hamn/ parkavdelningens budgetram.
Driftskostnaderna/år för kollektivtrafiken kommer fortsättningsvis att vara
högre om inte Blekingegatan kan trafikeras. Trafikering av Parkgatan
samt Blekingegatan minskar driftskostnaderna för kollektivtrafiken med
ca 1 mkr/år.
Investeringen ska utföras på entreprenad och projektledning utförs i egen
regi.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 april 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Blekingegatan, samt
2. att investeringsutgiften 1 000 000 kronor finansieras ur 2009 års anslag
för Stadsmiljöprogrammet/Blekingegatan.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.495.311

§ 39
Investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst (Rosenholm)
Vägverket och Karlskrona kommun avser anlägga två ramper vid trafikplats
Karlskrona väst på väg E22 i Karlskrona kommun. Målet med objektet är att
öka tillgängligheten till Telenor Arena i Rosenholm samt att kollektivtrafikens linjer som trafikerar Rosenholm och Nättraby får kortare körsträcka
och minskade driftkostnader. Objektet finns med i Vägverkets verksamhetsplan med byggstart 2010.
Vägverket har fram till dagens datum bekostat framtagandet av erforderliga
handlingar såsom förstudie, arbetsplan (0,2 mkr) och bygg-handling och har
dessutom påbörjat byggnationen av den norra rampen under hösten 2008
anläggandet av bankfyllning och överlast till en genom kostnad av
0,6 mkr. Projektets totala kostnader uppgår till 6,3 mkr varav återstående
byggkostnader är 5 mkr.
Avtal har upprättats den 1 januari 2010 mellan Vägverket och kommunen
som reglerar genomförande och kostnadsfördelning. Kommunen skall betala
50 % av genomförandekostnaden, vilken utgör 3 150 000 kr.
Kapitalkostnader beräknas från och med den tidpunkt som avtalet upprättats
och uppgår 2010 till ca 300 tkr och täcks inom gata/hamn/parkavdelningens
budgetram.
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forts. § 39
Tekniska nämnden har 10 mkr till satsningar i Stadsmiljöprogrammet i
investeringsbudget till och med 2009.
Tekniska nämnden beslutade den 16 december 2009 att följande
investeringsprojekt ska ingå:
Jämjö Torg, förnyelse
Blekingegatan, bussgata mot Borgmästarekajen
På-/avfart Rosenholm mot Ronneby
Stadsförnyelseprogrammet Hoglands park
Borgmästaregatan, gågata
Parkgatan, ny centrumhållplats

1 700
1 000
3 150
450
2 200
1 500

Finansiering ryms inom investeringsanslaget Stadsmiljöprogrammet i
investeringsbudgeten för 2009.
Utbetalning för projektet planeras till 31 december 2011 med 3 150 000 kr.
Driftskostnaderna för kollektivtrafiken beräknas minska med ca 750 tkr/år.
Investeringen ska utföras på entreprenad och projektledning utförs av
Vägverket.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 april 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst
(Rosenholm), samt
2. att investeringsutgiften 3 150 000 kronor finansieras ur 2009 års anslag
för Stadsmiljöprogrammet/på- och avfart Rosenholm.
_____
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Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.497.532

§ 40
Projekteringstillstånd för upprustning och elektrifiering av Verköbanan
Karlskrona kommun planerar elektrifiera samt rusta upp Verköbanan.
Syftet med upprustning och elektrifiering är att godstransporter skall kunna
ske på järnväg.
Intill befintligt industrispår på Verkö har Karlskrona kommun i samverkan
med ABB och Åkericentralen anlagt lastzon för att bland annat kunna
hantera gods som kommer per järnväg. I dag sker inga transporter på
Verköbanan.
Upprustningen innebär att spåren och syllarna byts ut mellan Gullberna
och Verkö hamn. Denna del är starkt kopplad till kust- till kustbanans
upprustning eftersom spår och syllar från denna bana kan användas till
Verköbanan.
I anslutning till hamnområdet byggs ett triangelspår för att kunna hantera
600-meters tågsätt. Hela banan elektrifieras. Plankorsningar kommer att
förbättras. Trafikomläggningssystem skall anläggas för omledning av trafik i
samband med bomfällning på infartsleden. Bullerskydd kommer att
anordnas på erforderliga platser.
Den totala kostnaden för dessa åtgärder har beräknats till 5 704 000 euro
eller ca 59 mkr.
Karlskrona kommun har sökt och beviljats 1 140 800 euro eller ca 11,9 mkr i
bidrag från EU genom MOS-projektet (Motorways Of the Sea).
Karlskrona kommun och Transportverket kommer att upprätta avtal som
reglerar projekterings- och anläggningsarbeten. Arbetena kommer att
handlas upp i konkurrens.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2010-04-28

11

Sammanträdesprotokoll

forts. § 40
Karlskrona kommun och Transportverket har påbörjat inventeringsarbetet
som ska utgöra underlag för projekteringen. Projekteringskostnaderna
uppskattas till 4 mkr.
Tekniska nämnden har 4 mkr till förnyelse industrispår i investeringsbudget
till 2010. Framställan om ytterligare investeringsmedel kommer att göras
till budgetberedningen 2011-2013.
Finansiering av projekteringskostnaden ryms inom investeringsanslaget
förnyelse industrispår i investeringsbudgeten för 2009 och 2010.
Utbetalningar för projekteringen planeras enligt nedan:
Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Summa

jun-10
aug-10
sep-10
okt-10
nov-10

Belopp tkr
500 tkr
1 000 tkr
1 000 tkr
1 000 tkr
500 tkr
4 000 tkr

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 april 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd för upprustning och elektrifiering av
Verköbanan, samt
2. att investeringsutgiften 4 000 000 kronor finansieras med 3 000 000
kronor ur 2009 års anslag för förnyelse industrispår och 1 000 000 kr
ur 2010 års anslag för förnyelse industrispår.
_____
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2010.485.291

§ 41
Hyresavtal avseende fyra avdelningar förskola i Nättraby
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.380.214

§ 42
Detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl., Marinmuseum,
Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tillbyggnad till
Marinmuseum med ca 1 400 m2. Syftet är också att ändra tillåten användning

på Laboratorieholmen från bostäder till museiverksamhet.
Den tillbyggnad som Marinmuseum planerar skall inrymma de båda
ubåtarna Neptun och Hajen. Visning av ubåtarna bedöms öka besöksvärdet.
Planområdet gränsar i väster mot den allmänna gatan Bastionsgatan med
vändplan. Arbetsplatsparkering ordnas på kvartersmark. Besöksparkering
sker på Trossö inom rimligt gångavstånd.
Området är anslutet till de kommunala näten för vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl.,
Marinmuseum Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.379.214

§ 43
Förslag till ändring av detaljplan för Stuart 4, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på norra delen av Trossö mellan Drottninggatan och
Thore Christoffersgatan.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utöka tillåtet användningssätt
till att utöver kontor även omfatta bostäder. Parkering inrymmes på gården.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för Stuart 4, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.404.214

§ 44
Detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m.fl., Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i sydöstra Nättraby och omfattar ca 1,4 ha.
Syftet med detaljplanen med planen är att möjliggöra uppförande
av bostäder i en till två våningar i bostadsrättsform om totalt
ca 20 lägenheter.
Området föreslås trafikmatas via befintliga vägar, Klockarevägen och
Tegelvägen som breddas på exploatörens bekostnad. Dessa vägar är
anslutna till Kyrkvägen. Utmed Kyrkvägen mellan planområdet och
kyrkan föreslås en gång- och cykelväg anläggas på exploatörens bekostnad.
Erforderliga markundersökningar genomförs av exploatören.
Planområdet föreslås anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten föreslås omhändertas lokalt.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18 m.fl.,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1863.214

§ 45
Detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för allmän granskning. Detaljplanen har
tidigare behandlats i tekniska nämnden (december 2009) i samband med
detaljplanens samråd.
Planområdet är beläget i centrala Karlskrona i sydöstra delen av Trossö.
Fastigheten möter kajen Kungsbron direkt i öster och avgränsas i norr av
Östra Prinsgatan. Planområdets yta omfattar ca 650 m2. Syftet med
detaljplanen är att inom fastigheten Hästkvarnen 7 möjliggöra för
bostadsbebyggelse och kontorsändamål i en attraktiv miljö, nära havet i
Karlskrona kommun. Förslaget innebär en förtätning av bebyggelsen på
Trossö och en komplettering i känslig stadsmiljö, vilket ställer krav på
byggnadens anpassning, gestaltning och utförande. Ett genomförande av
planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. Området har under
lång tid varit kvartersmark och ianspråktaget för verksamheter. Förslaget är
förenligt med översiktsplanens intentioner om byggande på Trossö.
I detaljplanen regleras infartsmöjligheterna till planområdet. Avsikten är att
fastigheten ska nås norrifrån, från Östra Prinsgatan. De nya bostäderna
bedöms ge en trafikökning längs Östra Prinsgatan, men bedömningen är att
trafikökningen kan hanteras av befintlig infrastruktur. Parkering skall lösas
inom den egna fastigheten.
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp. Fjärrvärmenät
finns i närområdet och kapacitet finns i systemet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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forts. § 45
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Kommunstyrelsen (KS 2009.761.512)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1718.512

§ 46
Svar på medborgarförslag: Förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen - Valhallavägen
Ulf Sejlert har i ett medborgarförslag föreslagit att parkeringsplatserna
utanför affärerna (en frukt- och grönsaksaffär, en blomsteraffär, en kiosk
samt en fastighet med tapetserarverksamhet) i anslutning till korsningen
Valhallavägen – Sunnavägen tas bort samt att kommunen ser till så att
trafikanterna följer gällande parkeringsförbud i området. Vidare föreslås att
hastigheten sänks till 30 km/tim i och kring korsningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2010, reviderad den 23
mars 2010, inkommit med med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 23 mars 2010,
§ 8.
Tekniska förvaltningen har mätt trafiken på Valhallavägen ca 20 meter väster
om Sunnavägen (år 2008). Trafikmängden under mätperioden var då ca
5 600 fordon/dygn och medelhastigheten 23 km/tim. 1 % av fordonen körde
fortare än tillåtna 50 km/tim. På Sunnavägen är närmaste mätning gjord ca
100 meter norr om korsningen (år 2008). Trafikmängden var då ca 5 200
fordon per dygn och medelhastigheten 26 km/tim. 2 % av fordonen körde
fortare än 50 km/tim.
När det gäller förslaget om sänkt hastighet anser tekniska förvaltningen i
dagsläget inte att det är motiverat att sänka hastigheten i korsningen.
Ramböll håller på att göra en trafiknätsanalys i Karlskrona och när den är
färdig kommer troligen en mer generell hastighetsöversyn att påbörjas. Det
kan därför vara lämpligt att avvakta beslut om ändrade hastigheter tills detta
arbete är klart.
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forts. § 46
Parkeringsplatserna som förslagsställaren vill ta bort ligger på kvartersmark
och förändringar här måste därför ske i samråd med fastighetsägaren. In- och
utfart till parkeringarna sker nära korsningen och före utfart på Sunnavägen
måste trafiken passera gång- och cykelbanan som därmed riskerar att bli
blockerad.
Tekniska förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning om att
trafiksituationen inte är optimal samtidigt som det är rimligt att anta att
kundparkeringarna är viktiga för näringsidkarna.
De parkeringsplatser som finns bakom affärerna och som förslagsställaren
hänvisar till som alternativ uppställningsplats är, enligt skyltning,
reserverade för besökare till Wämö Center och kan således inte användas av
besökare till affärerna. Även dessa platser ligger på kvartersmark.
När det gäller felparkerade bilar kan tekniska förvaltningen konstatera att
kommunens parkeringsvakter vid flera tillfällen har varit i området och
bötfällt bilar, bland annat på cykel- och gångbanor.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 47
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 17 mars 2010.
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 23 mars 2010.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank.
2010.359.458
2010.360.452
2010.361.452
2010.362.452
2010.363.452
2010.364.452
2010.365.452
2010.408.452
2010.420.452
2010.424.452
2010.437.458
2010.481.452
2010.482.452
2010.483.452
2010.484.452
2010.498.452
2010.502.452
2010.508.452
2010.509.452
2010.510.452
2010.514.452
2010.515.452
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forts. § 47
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor.
Dnr 2010.402.820
Disposition av 2010 års anslag för förnyelse badplatser/WC/flytbryggor.
Dnr 2010.403.822
Intrångsersättning för nytt öppet dike på fastigheten Ramdala 13:1.
Dnr 2010.446.269
Intrångsersättning för utökning av befintligt öppet dike på fastigheten
Ramdala-Häjetorp 4:1.
Dnr 2010.446.269
Beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter.
TN 14/10
Ändrade lokala trafikföreskrifter Östra Vittusgatan, Södra Långöbron,
Parkgatan, Norra Kungsgatan och Landbrogatan.
TN 16/10
Personal – stf trafikingenjör tillhörande stabsavdelningens projekteringsenhet.
Dnr 2010.513.022
Anbud
Ledningsrenovering
Fasanstigen, Nättraby
Dnr 2010.129.052
Inköp av arbetsmaskiner.
Dnr 2010.302.054
Reparation av brygga 730, Stumholmen.
Dnr 2007.943.052
Upphandling asfalt 2010-2013.
Dnr 2010.174.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 48
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 9 mars 2010, § 62
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö.
Dnr 2009.1567.290
2. Kammarrätten i Jönköping
Protokoll, mål nr 3823-09
Överklagat avgörande
Länsrättens i Blekinge län dom den 4 december 2009 i mål nr 436-09.
Nybyggnad av särskilt boende i Mölletorp.
Dnr 2009.82.293
3. Länsstyrelsen Kalmar län
Missiv daterat den 17 mars 2010
Särskild sammanställning av inkomna synpunkter på förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökonsekvensbeskrivning samt förslag till miljökvalitetsnormer för Södra Östersjöns vattendistrikt.
Dnr 2009.757.340
4. Länsstyrelsens beslut den 26 mars 2010, dnr 431-6321-09
Arkeologisk förundersökning inför anläggning av VA-ledning inom
RAÄ 206:1 i Kristianopels socken på fastigheten S1, S2 m fl, Karlskrona
kommun
Dnr 2008.575.344
5. Vägverkets beslut, daterat den 30 mars 2010, beteckning TR 40-A
2009:24312, ny beteckning VV2009:22675
LTP-planen 2010
Statlig medfinansiering av trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande
åtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet.
Dnr 2009.1450.312
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Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2010
6. § 24
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Dnr 2010.443.102
7. § 25
Kommunala val.
Dnr 2010.443.102
8. § 28
Avskriven motion.
Dnr 2008.425.514
9. § 32
Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011.
Dnr 2010.444.026
10. § 34
Förslag om upphävande av beslut om underhållstimeout 2010 samt
tidigareläggning av återställandet av det planerade underhållet.
Dnr 2009.1354.041
11. § 35
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2010.
Dnr 2010.445.004
12. § 37
Investeringstillstånd för nytt korttidsboende inom handikappomsorgen.
Dnr 2009.504.252

13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 31 mars 2010, § 28,
Hyra förskolelokaler – Stora Vörta.
Dnr 2010.129.290
14. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 24 mars 2010, § 49
Bokslutsberedning 2009.
Dnr 2010.511.042
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Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2010
15. § 84
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan.
Dnr 2010.323.291
16. § 85
Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset.
Dnr 2009.472.295
17. § 86
Begäran om projekteringstillstånd till lekplats och vattenspel/lek i Hoglands
park.
Dnr 2010.162.332
18. § 87
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola.
Dnr 2010.331.291
19. § 98
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade.
Dnr 2009.1239.293
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-19.
_____
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§ 49
Övrigt
1. Sven Wallfors (M) har väckt fråga beträffande Flyttbara kiosker/gatukök
på Stortorget.
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef, informerar.
2. Masonitstugorna på Dragsö. Claes-Urban Persson (S) ställer frågor kring
tekniska nämndens beslut angående ny taxa och skrivelser som inkommit i
ärendet.
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef, informerar.
3. Claes-Urban Persson (S) efterfrågar information beträffande Karlskrona
kommuns och rederiet Stena Lines satsning för att långsiktigt utveckla färjehamnen på Verkö. Stena Line blir nu delägare i färjehamnen.
Ordföranden besvarar frågan.
4. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga beträffande översiktsplanen avseende
mark för båtplatser och uppläggningsplatser fram till 2030.
Enligt ordföranden är det båtrådet som är ansvariga för frågan.
5. Roland Löfvenberg (M) med stöd av Åke Håkansson (S) anser att
P-platser mot Fredrikskyrkan på Södra Smedjegatan ska tas bort.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz meddelar att P-platserna kommer att
försvinna inom kort.
I samband härmed påpekas också att trottoaren runt kyrkan bör ställas
iordning.
6. Roland Löfvenberg (M) har också synpunkter på trafiken på Ronnebygatan respektive Borgmästaregatan.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 maj 2010
§ 50 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-03-31”

§ 51 Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 52 Tekniska nämnden
Bokslut 2010-04-30 och Prognos 2010
Investeringsuppföljning
§ 53 Investeringstillstånd gällande förnyelse/ombyggnad av
Vedebyskolan
§ 54 Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken
§ 55 Förnyade och reviderade miljömål för tekniska nämnden och tekniska förvaltningen
§ 56 Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 57 Planprogram för Frändatorp 25:14 m fl, Sturkö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 58 Svar på medborgarförslag angående fler gratis toaletter
öppna kvällstid vid Ronnebygatan
§ 59 Svar på motion angående toaletter vid Kungsplan och i
Rödeby
§ 60 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 61 Meddelanden
Extra ärende
§ 62 Återkallande av ärende
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola
Extra ärende
§ 63 Uppdrag taxa masonitstugor
§ 64 Övrigt
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Plats och tid

Flymens församlingsgård
Onsdagen den 26 maj 2010 kl 14.00 – 15.55
sammanträdet ajourneras kl 15.15-15.30

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)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (FP)
Patrik Andersson (S)
Claes-Urban Persson (S)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Lennart Svantesson (KD)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Gatu/Hamn/parkchef Karl-Johan Svärd
Fastighetschef Anders Kumlin, kl 13.30-14.30
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………

Sign

Sign

Sign
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§ 50
Information
- Rapport personalnyckeltal 2010-03-31.
Dnr 2010.340.026
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
fastighetsavdelning
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2010.153.002

§ 51
Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
Kommunfullmäktige beslutade 22 april 2010 om ändring i tekniska
nämndens reglemente och tekniska nämndens delegationsordnings behöver
därför revideras.
Enligt § 1:1 punkt 6 i reglementet för tekniska nämnden svarar nämnden för
kommunens lokalförsörjning bland annat genom förhyrning av lokaler.
Enligt nuvarande delegationsordning fastställd av tekniska nämnden
den 25 mars 2009 har nämnden delegerat rätten att teckna hyresavtal inom
nämndens verksamhetsområde som binder kommunen under högst fem år till
förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera. Förvaltningschefen har
vidaredelegerat till fastighetschefen. Reglementet för tekniska nämnden
innehåller emellertid ingen begränsning för hur lång tid eller till hur stort
hyresbelopp som nämnden äger binda kommunen. Förutom den allmänna
begränsning som gäller enligt 3 kap 9 § kommunallagen att fullmäktige alltid
skall besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt
för kommunen finns således ingen formell gräns uppsatt för hur långa
hyresavtal tekniska nämnden äger fatta beslut om. I praktiken har emellertid
hyresavtal med en lång avtalstid förts upp för beslut till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har beslutat att ”Tekniska nämnden äger rätt att träffa
avtal om förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet med en längsta
hyrestid om 15 år och/eller med en högsta hyra uppgående till 2 mkr/år. För
hyresavtal med en längre hyrestid eller högre hyresbelopp än som anges
ovan krävs kommunfullmäktiges beslut, liksom vid hyresavtal med avtalat
restvärde/lösenpris”.
I delegationsförteckningen har denna ändring gjorts i
1 kap Fastighetsförvaltning punkt 1.1 In- och uthyrning av lokaler.
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forts. § 51
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 maj 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag daterat den
10 maj 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig förvaltningsekonom TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2010.342.042

§ 52
Bokslut per den 30 april 2010 och prognos 2010
Investeringsuppföljning
Ekonomsikt utfall och årets händelse den 30 april 2010 och
prognos 2010.
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2010 att upphäva beslutet om
tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010 med 14 mkr och att
tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka tekniska
nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mkr.
Återrapportering av förbrukade underhållspengar skall göras till
kommunstyrelsen i samband med delårsbokslut, budgetuppföljning och
bokslut.
Genomförandet i tekniska nämndens verksamheter kommenteras under
respektive verksamhet inom gata/hamn/park- och fastighetsverksamheten.
Budgetramen för skattefinansierade verksamheter uppgår till 91,1 mkr och
har ökat från 63,1 mkr den 31 december 2009 med anledning av
- upphävande/återställande av underhållstimeout 2009 och 2010
- tekniska justeringar, ex lägre personalomkostnader
- slutliga effekter av tidigare beslutade besparingar; omställningspaket,
semesterlöneskuld, upphandling/inköp, samt
- sänkta driftskostnader med anledning av fastighetsförsäljningar
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat beslutat resultatkrav på
1,8 mkr.
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forts. § 52
Prognos 2010 för tekniska förvaltningens verksamheter är -5,6 mkr
För politisk prioritering har förvaltningen sammanställt de olika
verksamheternas kostnader och innehåll som ingår i
gata/hamn/parkavdelningen, med avsikt att skära bort oprioriterade delar för
att täcka underskottet.
Periodens resultat, avvikelse mot budget +22.704 tkr
minus=negativt resultat

Måluppföljning
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2010.
Måluppföljning lämnas endast i årsbokslutet.
Avrapportering uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2010 att upphäva beslutet om
tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010 med 14 mkr och att
tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka tekniska
nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mkr.

Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
I enlighet med gällande regelverk för ekonomi- och verksamhetsstyrning i
Karlskrona kommun beslutade kommunfullmäktige den 22 april 2010 om
resultatreglering för 2009 enligt nedan för tekniska nämnden.

Tekniska nämnden
skattefinansierat
Tekniska nämnden
avgiftsfinansierat

-1,4 mkr
+0,4 mkr

forts.
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Ingen
resultatreglering

+1,4 mkr
0
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Investeringar 2010, status den 30 april 2010
Total budget till och med 2010-05-31
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Pågående investering
- varav bokförda utgifter till och med 2009
- varav bokförda utgifter 2010
- prognos 2010
- prognos över till 2011
Avslutade investeringar per den 30 april 2010

396 483 tkr
20 478 tkr
99 360 tkr
274 807 tkr
13 923 tkr
136 849 tkr
104 740 tkr
19 295 tkr
1 762 tkr

Under perioden har sju investeringsprojekt avslutats.

Skattefinansierad verksamhet
Centrala verksamheter, +10.681 tkr
Prognos 2010 för centrala verksamheter är nollresultat.
Gata/hamn/parkavdelningen, avvikelse mot budget -1.425 tkr
Prognos 2010 för gata/hamn/parkavdelningen är -5,6 mkr.
Gata/hamn/parkverksamhet, avvikelse mot budget, -1 425 tkr
Gata/hamn/parkavdelningen ser att resultatet för 2010 pekar på ett underskott
om 5,6 mkr, knutet till höga snöröjningskostnader jämfört med normalbudget
(- 4,0 mkr) samt underskott för Verköhamnen (- 1,6 mkr, halvårseffekt vid
förväntad försäljning).
Fastighetsverksamhet, avvikelse mot budget + 8.799 tkr
Prognos 2010 för fastighetsavdelningen är +/- 0 mkr.
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Avgiftsfinansierad verksamhet
VA/Renhållningsavdelningen
Prognos 2010 för VA/Renhållningsavdelningen är +/- 0 mkr.
Vatten-, avlopps och renhållningsverksamhet, avvikelse mot budget
+6.411 tkr
Renhållningsverksamhet avvikelse mot budget +3 671 tkr
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 maj 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag,
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef, VA/Renhållningschef Kenneth
Johansson, Anders Kumlin, fastighetschef och Jan-Anders Glantz,
projekteringschef föredrar ärendet.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 19 maj 2010
föreslagit tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att täcka underskottet på 1,6 mkr för färjeverksamheten i samband med
försäljningen av Verkö hamn och öka tekniska nämndens budgetram med
motsvarande belopp, samt
2. att täcka underskott för vinterväghållning på 4,0 mkr och öka tekniska
nämndens budgetram med motsvarande belopp, samt
3. att i övrigt godkänna delårsbeslut per den 30 april 2010.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och föreslår
således föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att täcka underskottet på 1,6 mkr för färjeverksamheten i samband med
försäljningen av Verkö hamn och öka tekniska nämndens budgetram med
motsvarande belopp, samt
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2. att täcka underskott för vinterväghållning på 4,0 mkr och öka tekniska
nämndens budgetram med motsvarande belopp.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del i övrigt
3. att godkänna delårsbeslut per den 30 april 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig förvaltningsekonom TF
Akten

2009.1731.291

§ 53
Investeringstillstånd gällande förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade 28 januari 2009, § 8, att avsätta
25 mkr till Lyckebyområdet, varav 12 mkr till Vedebyskolan. Av de 12 mkr
avsåg 2 mkr nyanskaffning av inventarier och 10 mkr förnyelse/ombyggnad.
Under hösten 2007 genomfördes av barn- och ungdomsförvaltningen en
lokalbehovsutredning i Karlskrona kommun avseende de kommunala
skolornas lokalutnyttjande. Utredningens syfte var då att se över barn- och
ungdomsförvaltningens totala lokalbehov och skolstruktur. Barn- och
ungdomsnämnden fattade beslut den 6 december 2007, § 146, bland annat
om att ge barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett
förslag kring Lyckebyområdets skolstruktur. Uppdraget var att se över på
vilket sätt den kommunala skolstrukturen skall se ut för att på bästa sätt möta
nuvarande och framtida behov. Under utredningstiden förändrade
uppdraget sin karaktär att också ta hänsyn till och prioritera behovet av att
tillgodose barnomsorg i såväl Lyckebyområdet som i kommunen som helhet.
Förnyelsen/ombyggnaden av Vedebyskolan omfattar dels utemiljön samt
anpassning/uppfräschning av inomhusmiljön för att kunna skapa en attraktiv
6-9 skola. I första etappen kommer man att göra åtgärder på utemiljön, detta
är tänkt att genomföras i största utsträckning under sommarlovet 2010.
I andra etappen kommer fokus att ligga på innemiljön och detta är tänkt att
genomföras under senhösten 2010 och början av 2011.
Investeringskostnad beräknas till 10 000 000 kronor inklusive
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 065 000 kronor/år.
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Finansiering ryms inom ramen för skol- och förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten, 4 mkr 2010 och 6 mkr 2011, beslutad i tekniska
nämnden den 16 december 2009, § 150.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 maj 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag enligt följande.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende förnyelse/ombyggnad av
Vedebyskolan, samt.
2. att investeringsutgiften 10 000 000 kr finansieras med 4 000 000 kr
2010 års anslag för Vedebyskolan och 6 000 000 kr ur 2011 års anslag för
Vedebyskolan.

_____
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Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig förvaltningsekonom TF
Akten

2010.676.311

§ 54
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken
Kommunfullmäktige beslutade den 29 augusti 2002 i samband med
antagande av 2002 års översiktsplan att uppdra åt miljö- och
byggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden att utarbeta ett
stadsmiljöprogram för den offentliga miljön.
Gehl Architects från Köpenhamn involverades att tillsammans med
Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys, som utmynnade i rapporten
Strategi Karlskrona. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla kvaliteter
samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse och den offentliga
miljön. I rapporten föreslås att stadsrummet Ristorgsbacken förses med en
vattentrappa. Tekniska förvaltningen bedömde byggkostnaden för
vattentrappan ca 6,5 mkr. Projektet ryms ej inom stadsmiljöprogrammet.
Under hand och i takt med att Borgmästaregatan byggs om till gågata har
frågan väckts bland annat från fastighetsägare och butiksägare om del av
trappan kan byggas nu för att få ett bättre och värdigare avslut på gågatan.
Utbyggnaden föreslås gemensamt finansieras av kommunen och berörda
fastighetsägare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har tagit fram
förslag på utformning av den nedre delen av trappan med möjlighet att kunna
byggas till med vattentrappa i framtiden. Ur tillgänglighetssynpunkt är
trappan utformad med ramper.
Vidare omfattar förslaget ombyggnad av korsningen Borgmästaregatan och
Hantverkaregatan till torgyta likt korsningen mellan Borgmästaregatan och
Ronnebygatan. Detta skulle ge gågatan en bättre avslutning med en
torgbildning i början och slutet av gatan.
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forts. § 54
Kommunen har träffat fastighetsägareföreningen och berörda fastighetsägare. Flera av fastighetsägarna är positiva till förslaget och en
medfinansiering.
Tekniska förvaltningen har beräknat byggkostnaden till 4 mkr och med
50 % medfinansiering från berörda fastighetsägare blir kommunens
del 2 mkr.
Utbetalningar för projektet planeras till 1 mkr under september 2010 och
1,5 mkr under september och 1,5 mkr under oktober 2010 och erhållande av
bidrag från medfinansiärer under oktober med 2 mkr.
Årliga drift- och kapitalkostnader på 190 tkr täcks inom gata/hamn/parkavdelningens budgetram.
Investeringen ska utföras på entreprenad och projektledning utförs i egen
regi.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 maj 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag enligt följande.
Tekniska nämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 19 maj 2010
föreslagit tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd för trappa Ristorgsbacken, samt
2. att investeringsutgiften 2 000 000 kronor finansieras ur 2008 års anslag
för Vedebykrysset-Verkökrysset under förutsättning att medfinansiering
sker med 2 000 000 kronor från berörda fastighetsägare.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Yrkande
Stefan Lundin (FP) yrkar att tekniska nämnden avslår förvaltningens
förslag till finansiering av 2 mkr till projektet och att förvaltningen får i
uppdrag att föreslå ny finansiering som inte tas ifrån trafikssäkerhetshöjande
åtgärder.
Jörgen Johansson (C) och Göte Henriksson (SD) yrkar bifall till tekniska
förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl 15.15-15.30
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forts. § 54
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag.
Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på tekniska förvaltningens förslag
mot Stefan Lundins avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Reservation
Stefan Lundin (FP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag och föreslår
således föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd för trappa Ristorgsbacken, samt
2. att investeringsutgiften 2 000 000 kronor finansieras ur 2008 års anslag
för Vedebykrysset-Verkökrysset under förutsättning att medfinansiering
sker med 2 000 000 kronor från berörda fastighetsägare.
_____
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Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig förvaltningsekonom TF
Serviceförvaltningen/personalenheten TF
Akten

2010.659.903

§ 55
Förnyade och reviderade miljömål för tekniska nämnden och tekniska
förvaltningen
När tekniska förvaltningen för fem år sedan miljöcertifierades upprättades ett
antal miljömål. Dessa arbetades fram inom varje verksamhetsområde/avdelning och avdelningarna har ansvarat för målens genomförande.
Tekniska nämnden antog för sin del nya miljömål vid innevarande
mandatperiods början.
Då nuvarande mål i stor utsträckning är uppfyllda eller av annat skäl har
blivit inaktuella finns ett stort behov av att förnya miljömålen. Vidare har det
vid miljörevision framkommit, att det finns ett behov att bättre samordna
målen mellan nämnd, förvaltning och avdelningar. Under senaste halvåret
har därför tekniska förvaltningen arbetat fram ett förslag till gemensamma
miljömål för nämnden och förvaltningen. Förslaget bygger dels på nämndens
nuvarande mål och dels på avdelningarnas uppdatering av sina mål.
Förslaget tar sikte på att nämnd och förvaltning skall ha gemensamma
inriktnings- och effektmål inom de sju aspekter där förvaltningens
verksamheter väsentligen påverkar miljön. Avdelningarna upprättar med
detta som utgångspunkt produktionsmål och förbättringsprojekt inom sina
respektive verksamheter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 maj 2010, reviderad den 10 maj
2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag som tekniska nämndens inriktnings- och
effektmål inom miljöområdet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.576.214

§ 56
Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i de centrala delarna av bostadsområdet
Kungsmarken. Fastigheten ägs av AB Karlskronahem.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utöka tillåtet användningssätt
till att utöver bostäder även omfatta kontor. Parkering inryms på gården.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 7 maj 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för Smörblomman 2,
Kungsmarken, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.487.214

§ 57
Planprogram för Frändatorp 25:14 m fl, Sturkö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat planprogram är översänt för samråd.
Programområdet är beläget på norra delen av Sturkö, norr om väg LV 738,
Sturkövägen. Programmet omfattar ett tillskott av fyra enbostadshus inom
Frändatorp 25:13 och 13 enbostadshus inom Frändatorp 25:14. Befintlig
bebyggelse består av 24 hus inom Ronnenabben med anslutning till
lokalgatan i området. Programområdet omfattar ca 4,8 ha och marken är
privatägd av två olika markägare.
Det aktuella området är inte tidigare detaljplanelagt. Området omfattas av
riksintresse för totalförsvaret, men föreslagen bebyggelse bedöms inte
påverka detta negativt.
Området trafikförsörjs från Sturkövägen via Ronnevägen. Parkering löses
inom respektive tomt och i bygglovsprövningen kommer det att krävas minst
två bilplatser per tomt. Kollektivtrafik finns i anslutning till området på
Sturkövägen.
Ett planprogram upprättas i ett tidigt skede i detaljplanprocessen. I det här
skedet är anslutande vägar och vägbredder med mera inte detaljstuderade
utan mer principiellt beskrivna. Tekniska förvaltningen anser dock att
vägdragningar, lutningar och vägbredder bör studeras mer detaljerat för att
tillse att förslaget är genomförbart och att föreslagna lösningar kan anpassas
till befintlig terräng. När det gäller VA-frågan på denna del av Sturkö pågår
det en förstudie/projektering för hur denna fråga ska lösas. En förutsättning
för en exploatering är att det går att fullfölja en kommunal VA-anslutning
och att detta regleras i avtal med bildad VA-förening.
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forts. § 57
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2010, reviderad den 10 maj
2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att anta ovanstående yttrande som sitt eget.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.138.299)
Tekniska förvaltningen, staben utredning,
fastighetsavdelning och gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2006.687.299

§ 58
Svar på medborgarförslag angående allmänna toaletter i centrala
Karlskrona
Micaela Persson, Petra Adolfson och Emma Nordberg har lämnat ett
medborgarförslag om att fler gratis toaletter bör hållas öppna kvällstid
vid Ronnebygatan.
Tekniska förvaltningen delar uppfattningen att de allmänna toaletterna i
centrala Karlskrona bör förbättras såväl till antal som till standard. I samband
med ombyggnaden av Hoglands Park kommer anläggande av ytterligare
toaletter att övervägas. Planeringen är att ersätta Snäckan med en ny byggnad
som kan innehålla bland annat denna funktion. En sådan toalettanläggning
skulle ligga på bekvämt avstånd för norra delen av centrum. Dock kan man
inte påräkna att anläggningen ska bli avgiftsfri.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 maj 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Lars-Göran Forss (M) föreslår att skyltning till toaletterna förbättras.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.119.299)
Tekniska förvaltningen, staben utredning,
fastighetsavdelning och gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2007.694.299

§ 59
Svar på motion om toaletter vid Kungsplan och i Rödeby
Glenn Thörnström (SD) har inlämnat en motion med förslag om att
toalettfrågan löses vid Kungsplan och vid busstorget i Rödeby.
Det konstateras att sedan trafikkiosken stängdes finns ingen offentlig toalett
vid den centrala busstationen på Kungsplan. Dock finns allmän toalett på
järnvägsstationen ca 50 m från Kungsplan. Denna är öppen huvuddelen av
dygnet (vardagar 04:30-00:30, lördagar 05:30-00:30, söndagar 06:30-00:30)
och bör kunna fungera även för bussresenärerna.
Ett ytterligare önskemål finns om förbättrad tillgång till toalett vid
centrumhållplatsen som i sommar flyttas till Parkgatan. Tekniska
förvaltningen anser att den permanenta lösningen i detta läge får lösas i
samband med upprustningen av Hoglands Park och byggande av ny service/café-/scenbyggnad som ersättning till nuvarande Snäckan. Temporärt kan
avtal tecknas med Kronanhuset om nyttjande av befintlig toalett inom denna
anläggning.
Vad gäller busstorget i Rödeby finns en allmän toalett i före detta
kommunalkontoret, som ligger ca 70 m från torget. Denna är öppen 08:0018:00 alla dagar i veckan. När lokalerna i övrigt är öppna finns ytterligare två
toaletter inne i byggnaden. Den ena av dessa byggs om till handikapptoalett.
I övrigt är inga allmänna toaletter för närvarande planerade i Rödeby.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 maj 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Lars-Göran Forss (M) föreslår att skyltning till toaletterna förbättras.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses besvarat.
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§ 60
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 19 april 2010.
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 20 april 2010.
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 18 maj 2010.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank.
2010.538.452
2010.539.452
2010.540.452
2010.541.452
2010.548.452
2010.556.452
2010.563.452
2010.565.452
2010.573.452
2010.581.452
2010.593.452
2010.610.452
2010.616.452
2010.650.452
2010.657.452
Beslutsattestanter från och med den 1 maj 2010.
Dnr 2010.153.002
Lokal trafikföreskrift på grund av Jämjödagen den 15 maj 2010.
TN 21/10
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forts. § 60
Upphävning av lokal trafikföreskrift
TN 25/10
På västra sidan av körbanan på Stortorget, parkeringsraden närmast
öster om Fredrikskyrkan.
Fastställande av lokal trafikföreskrift
TN 25/10
På västra sidan av den södra körbanan på Stortorget, parkeringsraden
närmast öster om Fredrikskyrkan på en sträcka från korsningen med
Kyrkogatan och 35 m söderut.
Disposition av 2010 års anslag för hamnen
Kustbevakningen KBV 03
Dnr 210.595.559
Disposition av 2010 års anslag för maskiner.
Inköp av truck.
Dnr 2010.643.310
Ersättning för vattenskada Sieslättsvägen, Nättraby.
Dnr 2010.46.185
Regresskrav
Fredriksdal 8:185, Parkvägen 1, Nättraby
Dnr 2007.1301.185
Regresskrav
Mjövik 6:121, Ängsvägen 8, Nättraby
Dnr 2009.1527.185
Regresskrav
Västra Nättraby 9:103, Fasanvägen 4, Nättraby
Dnr 2009.1595.185
Regresskrav
Östra Rödeby 8:6, Gärdesvägen 1, Rödeby
Dnr 2008.1474.185

Anbud
Ombyggnad Rådhuset
Dnr 2010.615.052
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forts. § 60
Fågelmara – Söremåla reningsverk
Dnr 2010.337.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 61
Meddelanden
1. Länsstyrelsen beslut den 15 april 2010, dnr 535-577-09
Tillsyn över åtgärder för att justera det utfyllda området på fastigheten
Aspö 4:203 i Karlskrona kommun.
Dnr 2004.1190.340
2. Länsstyrelsens beslut den 21 april 2010, dnr 555-159-10
Underrättelse om driftstörning.
Bräddning från pumpstation vid Gullberna Park.

Kommunfullmäktiges beslut den 22 april 2010
3. § 55
Investeringstillstånd förnyelse gatubelysning.
Dnr 2010.175.317
4. § 56
Investeringstillstånd för förnyelse av torget i Jämjö centrum.
Dnr 2007.1057.210
5. § 57
Ändring i reglemente för tekniska nämnden.
Dnr 2010.156.003
6. § 59
Svar på medborgarförslag om hantering av avfall.
Dnr 2009.1719.456
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forts. § 61
7. § 63
Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Dnr 2010.511.042
8. Länsstyrelsens beslut daterat den 26 april 2010, dnr 258-707-2010
Tillstånd till tävling på väg för bilar, nationell tävling, rally.
Start- och målplats Scandic Karlskrona.
Dnr 2010.642.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-8.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.187.291), anmälningsärende
Barn- och ungdomsförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig ekonom TF
Akten

2010.331.291

Extra ärende
§ 62
Återkallande av ärende
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola
Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2010, § 28
”Föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av Sturkö skola,
samt
2. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaden i det
fall investeringen inte fullföljs”.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 april 2010, § 87
”att ärendet utgår vid dagens sammanträde”.
Barn- och ungdomsförvaltningen har, genom förvaltningschef Bodil
Karsvall, i skrivelse daterad den 24 maj 2010, meddelat att ”projektering
och vidare handläggning av lokalförändringar gällande integrering av
förskola i Sturkö skola inte längre är aktuell.
Barn- och ungdomsförvaltningen har inga nya beslut eller uppdrag i frågan,
varför ytterligare beställning i denna fråga inte kommer att göras inom
överskådlig tid.
Liggande beställning rörande projektering och beräkningar avbeställes
härmed”.
Tekniska nämnden beslutar
att meddela kommunstyrelsen att nämnden önskar återkalla ärendet om
projekteringstillstånd för ombyggnad av Sturkö skola.
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Tekniska förvaltningen/gata-park-hamnavdelningen
Dragsö masonitstugeförening
Akten

2010.321.335

Extra ärende
§ 63
Uppdrag taxa masonitstugor
Tekniska nämnden fattade 24 mars 2010, § 25, beslut om nya taxor för
masonitstugor att gälla för 2010. I ärendet redovisades en princip för
beräkning av taxan samt ett förslag till uppräkning av taxan i tre steg åren
2010 till och med 2012.
Efter nämndens beslut så har synpunkter från Dragsö masonitstugeförening
och från flera berörda stugägare inkommit. Möte har hållits med
representanter från stugföreningen.
På uppdrag av tekniska nämndens ordförande föreslås i skrivelse daterad
den 26 maj 2010 att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett bredare
beslutsunderlag till nämnden för nämndens prövning av taxesättning 2011
och framåt.
Förvaltningschef Anders Jaryd och gatu/park/hamnchef Karl-Johan Svärd
informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att presentera ett bredare beslutsunderlag för
nämndens beslut om taxesättning för masonitstugor 2011 och framåt.
_____
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§ 64
Övrigt
Inga övriga ärendet anmäldes vid dagens sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 juni 2010
§ 65

Information
- Investeringsuppföljning per den 31 maj 2010 och prognos

§ 66 Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av
kolfilter Karlskrona vattenverk
§ 67 Program för detaljplan för del av Frändatorp 25:14 m fl, Sturkö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 68 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona kommun, Blekinge län
(utställning)
§ 69 Detaljplan för kv Kölen (Hästö Marina) m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
(utställning)
§ 70 Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 71 Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 72 Miljöredovisning 2009
§ 73

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 74

Meddelanden

§ 75

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 22 juni 2010 kl 14.00 – 15.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD § 65-68, 70-75
Jörgen Johansson (C), ordförande § 69
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (S)
Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)

Närvarande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Utredningschef Tommy Sandin
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Patrik Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

§§ 65 - 75

Ordförande

…………………………………... §§ 65 – 68, 70 – 75
Tommy Olsson

Ordförande

......................................................
Jörgen Johansson

Justerare

……………………………………
Patrik Andersson

§ 69

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 15 juli 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Akten

§ 65
Information
1. Investeringsuppföljning per den 31 maj 2010 och prognos.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.
2. Ny taxa masonitstugor
Ordföranden och gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd kommer att
informera Dragsö masonitstugeförening vecka 26 2010.
Ärendet kommer att behandlas vid tekniska nämndens oktobersammanträde.
Claes-Urban Persson (S) påpekar att det är viktigt att nämnden hålls
informerad i ärendet.
Dnr 2010.321.335
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA-Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.838.349

§ 66
Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av kolfilter Karlskrona
vattenverk
På Karlskrona vattenverk pågår om- och tillbyggnad av ny luthantering,
UV-filter, ny renvattenpumpstation, nytt ställverk med mera.
Detta beräknas vara klart i augusti månad 2010.
Tekniska förvaltningen planerar att nästa etapp med ombyggnad av kolfilter
startar efter sommaren 2010 för att ombyggnaderna skall parera med
Johannishusåsen. Totalkostnaden är beräknad till 27,0 mkr fördelad enligt
följande:
Bygg, mark
Maskin
El- och styr
VVS

6 500 000:11 000 000:2 500 000:2 000 000:-

Samordning

1 300 000:-

Byggherrekostnader,
Oförutsett mm

3 900 000:-

Totalkostnad

27 000 000:-

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.

forts.
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forts. § 66
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av kolfilter, samt
2. att investeringsutgiften på totalt 27,0 mkr finansieras med 2,0 mkr i
2009 års investeringsbudget, 12,0 mkr i 2010 års investeringsbudget, 5,0 mkr
i 2011 års investeringsbudget, 1,0 mkr i 2012 års investeringsbudget samt
ytterligare 7,0 mkr i 2011 års förslag till investeringsbudget för ombyggnad
av kolfilter.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (1041/07)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.487.214

§ 67
Program för detaljplan för del av Frändatorp 25:14 m fl, Sturkö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerade detaljplan är översänd för programsamråd.
Planområdet är beläget på norra delen av Sturkö, norr om väg LV 738,
Sturkövägen.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom
del av Frändatorp 25:14 m.fl., som komplement till befintlig bebyggelse.
Förslaget innebär en komplettering med 17 tomter för friliggande
bebyggelse.
Vatten- och avloppsförsörjning finns ej utbyggd. För området krävs att
vatten och avlopp löses med gemensam anläggning.
En separat va-utredning för Kvarnen-Skällö visar hur planområdet skall
planområdet skall anslutas.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget, men anser att
området bör anslutas till kommunal va-lösning, och har i skrivelse den 3
juni 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att avtal måste upprättas mellan exploatör, va-förening och Karlskrona
kommun avseende utbyggnaden av vatten och avlopps försörjningen, samt
2. att detaljplanen ej får gå till fastställelse innan dessa avtal upprättats.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (104/08)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2010.290.214

§ 68
Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län (utställning)
Planområdet är beläget i Vedeby, omfattar ca 7,5 ha och gränsar i norr mot
E22 och i öster mot Infartsleden och i söder mot Lyckebyvägen.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny handels- och
kontorsetablering inom den så kallade stadsträdgården och i enlighet med
gällande översiktsplan. Kommunen äger marken idag.
Tillfart till området kommer att ske via befintlig tillfart mot Gullbernavägen.
Korsningen Gullbernavägen och Lyckebyvägen föreslås byggas om till
cirkulationsplats vilket även omfattar förbättringar i befintligt gång- och
cykelvägssystem. Från cirkulationsplatsen och norrut utmed Gullbernavägen
fram till Torskors föreslås en ny gång- och cykelväg.
Dessa vägombyggnader finansieras av handelsetableringen.
Planen föreslår också ny avfart från E22 västerifrån med anslutning till
Infartsleden. Avtal finns upprättat mellan kommunen och Trafikverket
(f d vägverket) om kostnadsfördelning. Trafikverket är väghållare och svarar
för anläggandet.
Vatten och avlopp kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Möjlighet finns att ansluta till fjärrvärme.
Planförslaget har tidigare varit föremål för samråd. Tekniska nämnden har
yttrat sig utan erinran. Detaljplanen har ändrats på ett par punkter bland annat
har fornlämningsområdet utökats för att även innefatta infartsvägen till
kommande handelsetableringar.

Forts.
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Forts. § 68
Dessutom har en planbestämmelse tillkommit som medger byggande
av en pylon med högsta byggnadshöjd 27 meter inom kvarteret.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 1 juni 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Karlskrona 6:24, Stadsträdgården,
i Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.779.214

§ 69
Detaljplan för kv. Kölen ( Hästö marina) m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län (utställning)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö.
Syftet med detaljplanen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig användning.
Förslaget medger 20-26 bostadshus i direkt anslutning till småbåtshamn/
marina, vilket skapar en attraktiv och varierande boendemiljö med
möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende som andra.
Föreslagna förändringar ökar allmänhetens tillgång till hamnområdet.
Området nås via Brovägen och Ångslupsvägen som binds samman genom
en ny väg. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås göras på Brovägen där
bland annat en ny 1,5 m bred gångbana anläggs på östra sidan.
Hastighetsdämpande åtgärd i form av upphöjd korsning utföres i
korsning mellan Mäster Roberts väg, Alebrunnsvägen och Storängsvägen.
Ekviksvägen förses med en refug samt ges en underordnad funktion mot
Alebrunnsvägen.
Belyst gång-och cykelväg (ny och befintlig) anordnas mellan planområdet
och Ekviksvägen. Kostnaden för trafiksäkerhetsåtgärderna inklusive
upprustning av gång- och cykelvägen kommer att belasta exploateringen.
Planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp och kommer att anslutas till befintliga nät. Dagvatten skall
omhändertas lokalt där så kan ske.
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forts. § 69
Vatten- och avloppsnätet kommer inom området att byggas ut av kommunen
och anläggnings avgift kommer att tas ut enligt gällande taxa.
Fastigheten Kölen 7 innehas med tomträtt av bolaget Spigg AB. Kommunen
och bolaget har träffat en avsiktsförklaring avseende detaljplanläggning
och försäljning av Kölen 7 samt del av Kölen 11 för annat ändamål.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer
att regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen.
Bolaget svarar för de åtgärder och kostnader som föranleds av deras
önskemål att exploatera området för annat ändamål inkluderat kostnader för
ovannämnda trafiksäkerhetsåtgärder med gång- och cykelväg.
Detaljplanen har varit föremål för samråd. Tekniska nämnden har yttrat sig
utan erinran under samrådstiden. Planförslaget har reviderats och bland
annat har följande kompletteringar gjorts.
- Markmiljötekniska undersökningar av området har skett. Planen förutsätter
att saneringsåtgärder i enlighet med utredningens förslag genomförs senast i
samband med exploateringen.
- Bullersituationen har förtydligats i handlingarna, bland annat anges att
under 2010 ska färjeterminalen förses med fast el-anslutning av färjorna när
de ligger vid kaj, vilket påtagligt förväntas minska bulleremissionerna från
hamnen.
-

Områdets kulturmiljövärden har utretts och resultatet redovisas i
handlingarna.

Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 2 juni 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kv. Kölen ( Hästö marina) m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
På grund av jäv deltar inte ordförande Tommy Olsson (KD) i detta ärende.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1479.214

§ 70
Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för allmän granskning. Detaljplanen har
tidigare varit föremål för samråd och togs upp i tekniska nämnden i oktober
2009.
Planområdet är beläget i den västra delen av Karlskrona med närhet till
bland annat Blekinge Tekniska Högskola. Området begränsas av
Polhemsgatan i öster, kvarteret Grenadjären i norr och befintlig bebyggelse i
väster och söder.
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse alternativt kontor,
handel och skolverksamhet. Planförslaget medger byggrätt i tre och fyra
våningar samt parkering i källare. Målsättningen är att uppnå en attraktiv
miljö för boende, kontor, skolverksamhet och handelsverksamhet med närhet
till centrum och Blekinge Tekniska Högskola, i en miljö med fungerande
infrastruktur och service. Den föreslagna bebyggelsen skapar ett mer slutet
gaturum längs Polhemsgatan. Planen möjliggör även ett öppnande av
Grenadjärgatan för genomgående trafik genom att parkmark överförs till
gatumark. En byggrätt för transformatorstation inom kvarteret Grenadjären
får ett ändrat läge. Planområdet föreslås anslutas till kommunens vatten- och
avloppsnät.
Detaljplaneområdet trafikmatas från befintliga gator.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 3 juni 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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forts. § 70
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.1747.212

§ 71
Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad översiktsplan är översänd för allmän granskning.
Översiktsplanen har i samrådsskedet varit uppe i tekniska nämnden i
den 16 december 2009, § 157.
En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen. Planen
ska fungera som en vägledning för kommunen och andra myndigheter vid
beslut i frågor om kommunens mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen
ska visa hur kommunen vill utveckla och bevara befintliga miljöer i ett
långsiktigt perspektiv.
Karlskrona kommun ska utvecklas samtidigt som vår miljöpåverkan ska
minska. Kommunen ska vara attraktiv för boende och näringsliv med en
bevarad kulturell identitet och värdefulla miljöer. Ledord för Karlskrona
kommuns utveckling är: förtätning, funktionsblandning, förbättrad
kollektivtrafik, förnyelsebar energi, grönare stad, effektivare infrastruktur
och levande landsbygd.
Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger i första hand på
förtätning och komplettering av befintliga orter. För mindre samhällen,
landsbygden och skärgården gäller samma strategi där bebyggelseutvecklingen med fördel sker som komplettering. På sikt behöver dock nya
områden tas i anspråk för att möta efterfrågan på boende.
Enligt gällande infrastruktur är planens huvudmål att bygga längs redan
befintlig infrastruktur både avseende vägar, vatten- och avlopp. Nya
bostadsområden kan även med fördel lokaliseras till fjärrvärmestråken för
inkoppling till fjärrvärmenätet. Genom att lokalisera ny bebyggelse nära
kollektivtrafik skapar man en god tillgänglighet till kollektivtrafiken
samtidigt som man uppnår en god trafikeffektivitet och en god miljö.
forts.
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forts. § 71

I områden som idag har begränsad kollektivtrafik bör man se över
möjligheten att förtäta bebyggelsen och på så sätt skapa ett bättre underlag
för kollektivtrafiken. Detta ligger helt i linje med tekniska förvaltningens
miljöarbete och övrigt arbete i dessa frågor.
Även när det gäller vatten- och avloppsfrågor stämmer översiktsplanen väl
överens med tekniska förvaltningens mål och riktlinjer.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 3 juni 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen vill, liksom i samrådsskedet, framhålla vikten av att bevara
och vidareutveckla våra parker och grönområden. Grönstrukturplanen talar
speciellt om bristen på grönytor av parkkaraktär. Detta gör att
översiktsplanen borde poängtera dessa frågor och se till att det vid
förtätningar i möjligaste mån satsas på parker och grönområden och göra
åtkomsten till dessa bättre.
Vidare anser förvaltningen även att det är viktigt att man i arbetet med
översiktsplanen ser över om den lägsta grundläggningsnivån som Karlskrona
kommun har idag är relevant eller om den ska justeras till en annan nivå.
En förändring av lägsta grundläggningsnivå får genomslag vid alla nya
exploateringar såväl för bostäder och infrastruktur som för andra typer av
anläggningar.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till översiktsplan 2030, Karlskrona kommun, Blekinge.
län.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig ekonom TF
Serviceförvaltningen, personalenheten, Sussie Rantil
Akten

2010.752.420

§ 72
Miljöredovisning 2009
För fjärde året i rad lämnar tekniska förvaltningen en redovisning över
förvaltningens prestanda på miljöområdet. Redovisningen är en av de
åtgärder som förvaltningen har åtagit sig genom att vara miljöcertifierad
enligt ISO 14001.
Under 2009 har miljöarbetet varit speciellt framgångsrikt inom
miljöaspekterna energi i fasta anläggningar, kemikalieanvändning och
utsläpp till recipient. Övergången till grön el har minskat miljöpåverkan från
elanvändningen med två tredjedelar. Utsläppen från avloppsvattenreningen
har varit historiskt låga såväl 2008 som 2009. Även användningen av
etanoldrivna miljöfordon ger positiva resultat och bidrar till en minskad
miljöpåverkan från transporterna. Under 2009 ser vi också en totalminskning
i drivmedelsförbrukningen. Utvecklingen ligger väl inom ramen för de
miljömål och den miljöhandlingsplan som gäller för tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 maj 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till miljöredovisning för 2009.
_____
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§ 73
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 19 maj 2010.
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse till sammanträde den 15 juni 2010.
Båtrådet
Protokoll sammanträde den 26 april 2010.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank.
Dnr 2010.664.452
Dnr 2010.669.452
Dnr 2010.677.452
Dnr 2010.681.452
Dnr 2010.682.452
Dnr 2010.694.452
Dnr 2010.695.452
Dnr 2010.695.452
Dnr 2010.696.452
Dnr 2010.703.452
Dnr 2010.704.452
Dnr 2010.705.452
Dnr 2010.728.452
Dnr 2010.740.452
Dnr 2010.746.452
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forts. § 73
Dnr 2010.747.452
Dnr 2010.748.452
Dnr 2010.753.452
Dnr 2010.754.452
Dnr 2010.764.452
Disposition av 2009 års anslag för tillgänglighetsanpassning
Wämöparken
Dnr 2010.775.335
Disposition av 2010 års anslag för förnyelse Stadsträd/Parker 2010
Trädbyte Drottninggatan/Trädplanering Skeppsgossegatan
Dnr 2010.725.339
Disposition av 2010 års anslag för parkeringsmätare
Dnr 2010.774.514
Disposition av 2010 års anslag för Stadsmiljöprogrammet
Stadsförnyelse/Hoglands Park
Dnr 2010.804.331
Skadeståndskrav för skador/städning efter högtrycksspolning i Nättraby
Dnr 2010.53.185
Inlösen av enskild avloppsanläggning Mölletorp 2:5 vid inkoppling till
kommunalt vatten och avlopp
Dnr 2009.1340.344
Lokala trafikföreskrifter för kv Axel, Karlskrona
Dnr 2010-06-09
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 74
Meddelanden
1. Protokoll från Kammarrätten i Jönköping daterat 2010-05-18
Mål nr 534-10
avseende överklagat avgörande bygglov enligt plan- och bygglagen
(1987:10) (PBL); fastigheten Lyckeby 3:1; fråga om prövningstillstånd.
Dnr 2009.165.293
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 10 maj 2010, § 79
Budget 2011 och plan 2012-2013
Dnr 2010.692.041
3. Kommunstyrelsens beslut den 11 maj 2010, § 113
Investeringstillstånd el-anslutning färjetrafiken Verkö
Dnr 2010.322.533
4. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 maj 2010, § 50
Utbyggnad av skola i Nättraby
Dnr 2010.765.291
5. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 maj 2010, § 52
Förlängning av hyresavtal – tillfällig förskola på Hästö
Dnr 2008.1755.290

Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2010
6. § 65
Avsägelser av kommunala uppdrag
Dnr 2010.819.102
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forts. § 74
7. § 66
Kommunala val
Dnr 2010.819.102
8. § 70
Rivning av kommunala byggnader
Dnr 2010.330.332
9. § 72
Policy för arbetsinriktad rehabilitering
Dnr 2009.54.026
10. § 74
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv
2009
11. § 76
Näringslivspolitiskt program 2010
Dnr 2010.830.140
12. § 79
Nytt särskilt boende i Backabo för funktionshindrade
Dnr 2009.1239.293
13. § 80
Finansiering och Investeringstillstånd för ombyggnad av Rådhuset
Dnr 2009.472.295
14. § 83
Rättelse av att-sats kommunfullmäktige § 54, investeringstillstånd
broförnyelse
Dnr 2010.176.311
15. § 85
Svar på medborgarförslag om enkelriktning av biltrafiken på Norra
Smedjegatan
Dnr 2009.392.512
16. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2010, 258-275-10, 258-1675-10
Begäran om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbjuden färdriktning
på Apotekarevägen och Enholmsvägen i Karlskrona
Dnr 2008.420.512
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forts. § 74
17. Länstyrelsens beslut den 31 maj 2010, Dnr 258-1584-2010
Beslut om förbud att svänga, köra i viss riktning och ändrad hastighet
på väg 28
18. Länsstyrelsens beslut den 8 juni 2010, Dnr 431-1740-10
Tillstånd att göra ingrepp i fornlämning RAÄ Kristianopel 222:1,
Karlskrona kommun
Dnr 2010.821.872
19. Svea Hovrätts dom, mål nr M 1866-09
Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken, dels enligt 9 kap att bedriva
befintlig och utökad hamnverksamhet i Verköhamnen, dels enligt kap 11
avseende muddring och utbyggnad av ny kaj samt dispens från förbudet i
15 kap 31 § miljöbalken avseende dumpning av schaktmassor vid ny deponiplats, Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2006.2007.559
20. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 1 juni 2010, § 90
Karlskrona kommuns strategi och inriktning inför upprustning av
Kust till kustbanan, delen Gullberna – Karlskrona C
Dnr 2010.803.532
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-20.
_____
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§ 75
Övrigt
1. Stefan Lundin (FP) ställer fråga angående gång- och cykelvägar.
Vem är väghållare i Rödeby? Jörgen Johansson (C) ställer frågan.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
2. Lola Sellberg (S) ställer fråga angående lekplats Inglatorp.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
3. Sven Wallfors (M) påpekar att den nya gång- och cykelvägen till/från
Saltö är skarpkantad.
4. Ordföranden önskar alla en god och skön sommar.
Ledamöter och tjänstemän tillönskar ordföranden en trevlig sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 augusti 2010
§ 76 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2010
- SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) enkät 2010
- Årsredovisning VA/Renhållning 2009
- Statistik felanmälan första halvåret 2010
§ 77 Svar på medborgarförslag: Gör halkfri beläggning på
Galgamarksbron
§ 78 Svar på medborgarförslag: Upphäv kommunfullmäktiges
beslut den 26 februari 2004, § 23, att-sats 6 avseende kommunalt
övertagande av väghållningsansvar
§ 79 Svar på medborgarförslag: Namn och riktningspilar på sjön
§ 80 Svar på medborgarförslag: Att genomföra nödvändigt underhåll av
badplatserna
§ 81 Svar på medborgarförslag angående vattenpost på flytbryggan vid
Fisktorget
§ 82 Försäljning av fastigheten Installationen 9, f d gruppboende
Ragnar Jändels väg 2
§ 83 Industrikaj ABB
§ 84 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 85 Meddelanden
§ 86 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 25 augusti 2010 kl 14.00 – 16.05

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lahte (S)
Åke Håkansson (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (S)
Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP), ej § 78 p g a jäv
John-Erik Danerklint (S)

Närvarande

ersättare

Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
Enhetschef gata/hamn Christer Hoff
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Roger Poka

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Roger Poka

§§ 76-86

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 13 september 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 76
Information
1. Investeringsuppföljning per den 31 juli 2010 och prognos 2010.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.
Dnr 2010.342.042
I samband härmed meddelas att en rättelse gjorts i tekniska nämndens
delegationsordning, antagen av nämnden den 30 september 2009.
Dnr 2009.339.002
”2. Ekonomi2
Disposition ospecificerade verksamhetsspecifika anslag
Rätt att besluta om disposition av verksamhetsspecifika anslag till
investeringar som understiger 1 000 000 kronor”.
2. SKL:s (Sveriges kommuner och lansting) enkät 2010.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3. Årsredovisning 2009 har varit utsänd och tas till dagens protokoll.
4. Statistik felanmälan första halvåret 2010 har varit utsänd och tas till
dagens protokoll.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.102.312)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.544.312

§ 77
Svar på medborgarförslag ”Gör halkfri beläggning på Galgamarksbron
Gunnar Blomqvist, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
Galgamarksbron skall förses med halkfri beläggning liknande den som
numera finns på Gamla Långöbron.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 juli 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Galgamarksbron, som är en ren stålkonstruktion, har funnits sedan 60-talet
och har sedan dess haft samma typ av beläggning som nu finns på bron.
Gamla Långöbrons farbana är annorlunda konstruerad och kan ej jämföras
med Galgamarksbron. Att använda samma sorts beläggning på dessa broar
bedöms ej vara lämpligt.
När ny beläggning så småningom planeras på Galgamarksbron kommer
tekniska förvaltningen att beakta de i medborgarförslaget framförda
synpunkterna och undersöka möjligheterna att utföra lämplig halkfri
beläggning även på denna bro.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att avslå medborgarförslaget att snarast utföra halkfri beläggning på
Galgamarksbron liknande den som utförts på Gamla Långöbron,
2. att tekniska förvaltningen skall beakta de i medborgarförslaget framförda
synpunkterna vid kommande beläggningsarbeten på Galgamarksbron, samt
3. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.825.318 och 2008.827.318)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Akten

2008.1637.318
2008.1638.318

§ 78
Svar på medborgarförslag ”Upphäv kommunfullmäktiges beslut 2004 §
23 att-sats nr 6 samt besluta om kommunalt övertagande av
väghållningsansvaret i Jämjö och Nättraby”
Arne Karnehov och Magnus Alfredsson, Rödeby, har i medborgarförslag
föreslagit att kommunens beslut enligt ovan skall upphävas (KF den 26
februari 2004 att-sats nr 6 ”Att upphöra med kommunal väghållning inom
Rödeby samhälle och därmed aktivera Rödeby vägförening”) samt att
kommunen skall överta ansvaret för väghållningen inom Jämjö och
Nättraby.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 juli 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
I samband med att frågan aktualiserades om återaktivering av den ”vilande”
vägföreningen i Rödeby gav kommunstyrelsen, den 4 juni 2002, § 87,
tekniska nämnden utredningsuppdraget att ”se över enskilda vägars och
vägföreningars ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala
vägnätet samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
Tekniska förvaltningen presenterade utredningen i tekniska nämnden och
kommunstyrelsen varefter kommunstyrelsen, den 10 februari 2004, § 25,
lämnade beslutsförslag till fullmäktige i elva att-satser.
Sammantaget innebär förslaget i korthet följande:
- att kommunen ansvarar för väghållningen inom Karlskrona tätort
inklusive Lyckeby och Torskors och har därmed ett rationellt och
geografiskt sammanhållet väghållningsområde,
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forts. § 78
- att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening (KF den 26 februari 2004 att-sats
nr 6),
- att successivt öka de årliga underhållsbidragen till enskilda väghållare
inom tätorterna, samt
-

att anvisa 1,0 mkr i budget 2004 som engångsinsats till förstärknings- och
beläggningsarbeten inom Rödeby .
Beslutet överklagades av enskilda medborgare i Länsrätt, Kammarrätt och
Regeringsrätt utan bifall i någon instans. Lantmäteriförrättning om bildande
av Rödeby vägars samfällighetsförening är genomförd och föreningen är
idag aktiv.
Tekniska förvaltningen anser att inga nya omständigheter tillkommit som
kulle föranleda en ändring av tidigare beslut i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att avslå medborgarförslag från Arne Karnehov och Magnus Alfredsson,
Rödeby om upphävande av kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2004
§ 23 att-sats nr 6
och förslag om att kommunen skall överta väghållningen inom Jämjö och
Nättraby, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
På grund av jäv deltog inte Stefan Lundin (FP) i handläggningen i detta
ärende.
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Kommunstyrelsen (2008.952.558)
Tekniska förvaltningen/gatu/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.1855.558

§ 79
Svar på medborgarförslag: Namn och riktningspilar på sjön
Åke Holst, Sturkö, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen skall
sätta upp namnskyltar på öar för att minska riskerna för felnavigering samt
pilar i vilken riktning de olika holmarna ligger. Som motivering anges att
flera båtar utan GPS eller kompass inte haft en aning om var de befinner sig
och fått hjälpas att hitta rätt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juli 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Att sätta upp namnskyltar och riktningspilar i skärgården är ett omfattande
och kostsamt arbete. Förutom att ansvarsfrågan är uppdelad mellan
Sjöfartsverket och kommunen krävs tillstånd från respektive markägare för
skyltsättning på öarna. Kommunens ansvar omfattar enbart utmärkning av
farleder (inkl. angivande av djupgående).
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är det den enskilde båtägarens
ansvar att ha den kunskap och utrustning som krävs för att kunna navigera
rätt och särskilt viktigt är detta om man är ute i dåligt väder.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att avslå medborgarförslag från Åke Holst, Sturkö om att kommunen
skall sätta upp namnskyltar och riktningspilar på öar i skärgården,samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.580.822)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Akten

2009.1367.822

§ 80
Svar på medborgarförslag: Att genomföra nödvändigt underhåll av
badplatsen på Stumholmen
Bengt Johansson, Karlskrona, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. Rensning av bottenvegetation från hopptornet till bryggan längst österut
samt även bottnen vid barnens badplats,
2. Reparera betongbryggan mittemot hopptornet,
3. Måla hopptorn och startpallar, samt
4. Mindre underhåll på och längs strandpromenaden av trä längs badplatsen.
Fyll på grus på den grusade gångvägen längs badplatsen
Som motivering framförs bland annat att turister väljer att inte bada på grund
av bottenvegetationen, att det bristande underhållet ger ett förfallet intryck
och att badplatsen har ”blå flagg”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juli 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen är medveten om bristerna och kommer att inventera
badanläggningen, även konstruktionsdelar som ligger under vattenytan, efter
årets badsäsong. Underhållsinsatser kommer därefter att sättas in under
hösten 2010 och våren 2011. De delar som är dåliga kommer att rivas och
om möjligt ersättas.
Christer Hoff, enhetschef gata/hamn, föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.430.825)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Akten

2008.949.825

§ 81
Motion angående vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget
Carina Reuterljung, Rödeby, har i ett medborgarförslag föreslagit att
tekniska förvaltningen skall ges i uppdrag att ta fram underlag för en
vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget och att på grundval därav
genomföra åtgärden. Enligt förslagsställaren skulle en sådan åtgärd spara
både tid och miljö då man idag istället måste köra runt hela Trossö för att
nå en vattenpost för färskvatten vid Preem i oljehamnen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 juli 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.

Att anlägga en vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget på ett enkelt och
billigt sätt är för närvarande ej möjligt. Ett tillfälligt alternativ för båtägare
väster om Brohålan är istället att nyttja den vattenpost som idag finns i Saltö
fiskhamn på flytbryggan ca 50 m söder om Nya Saltöbron, vilket för många
av dessa båtägare inte innebär någon extra omväg och för övriga endast en
marginell omväg beroende på färdväg.
Angiven vattenpost vid Preem i oljehamnen kan även fortsättningsvis
betjäna båtägare både väster och öster om Brohålan.
Christer Hoff, enhetschef gata/park, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att avslå motion från Carina Reuterljung, Rödeby om anläggande av en
vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget och istället hänvisa till befintlig
vattenpost på flytbryggan i Saltö fiskhamn söder Nya Saltöbron, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1006.253

§ 82
Försäljning av fastigheten Installationen 9, f d gruppboende Ragnar
Jändels väg 2
Fastigheten Installationen 9, Ragnar Jändels väg 2, har tidigare använts som
gruppbostad av handikappförvaltningen. Fastigheten har av
Räddningstjänsten dömts ut för denna verksamhet och verksamheten har
drivits på dispens från Räddningstjänsten. Av bland annat ekonomiska skäl
har därför de boende flyttats till det nybyggda gruppboendet i Bastasjö och
den aktuella fastigheten har därmed stått tom sedan årsskiftet.
Lokalförsörjningsgruppen har under våren undersökt om övriga förvaltningar
har behov av denna lokal, men ingen har uttryckt intresse av att hyra lokalen.
Vi kan inte heller se något annat användningsområde för fastigheten, till
exempel strategisk markförsörjning för kommunen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
uppdra åt kommunledningsförvaltningen
att försälja fastigheten Installationen 9, Ragnar Jändels väg 2, till
högstbjudande.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, förvaltningschefen
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1009.556

§ 83
Industrikaj vid ABB
Verkö industriområde exploaterades kring 1970 och Uddcomb var en av de
första verksamheterna som etablerades med inriktningen att tillverka
reaktortryckkärl för kärnkraftsindustrin. I samband med industrietableringen
byggdes också en höghållfast kaj av betongkasuner flankerad på båda sidor
av en tät stålspontad kaj med krönbalk av betong som också bildar gavlar till
kajfronten. Hela kajfronten är ca 80 meter lång. I dag bedriver ABB High
Voltage Cables högteknologisk industriverksamhet inom området och lastar
sjökabel via kajen till specialfartyg.
Vid besiktningar utförda våren 2010 befanns att den stålspontade delen av
kajen hade stora korrosionsskador med uppträdande hål och utläckage av
bakomliggande fyllnadsmassor. Efter 40 år är den tekniska livslängden slut.
Berört kajområde spärrades av och får i dagsläget inte nyttjas p g a bristfällig
hållfasthet. Kostnaderna för att återställa konstruktionen till ursprungligt
skick beräknas till ca 6 500 000 kr. Förutsättningarna är då att slå en ny tät
stålspont motsvarande ursprunglig konstruktion.
Underhand har frågan väckts om ABB skulle vara intresserad av att köpa
kajen. Situationen som nu föreligger aktualiserar frågan på ett tydligt sätt.
Det kan konstateras att kajen endast används för ABB:s ändamål.
Kommunen har inget annat användningsbehov. ABB står nu också inför en
egen investering inom hela sitt hamnområde gällande muddring och
utbyggnad av tre kraftiga dykdalber som ska möjliggöra för större fartyg att
angöra och lasta kabel. Dessa arbeten kan med fördel samordnas med
upprustningen av kajen. Åtgärderna på kajen måste omedelbart vidtas för att
passa med planerat driftuppehåll på ABB som kommer att pågå från hösten
2010 fram till tidig vår 2011.
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forts. § 83
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 augusti 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att tekniska förvaltningen i samverkan med kommunledningsförvaltningen
får i uppdrag att sälja industrikajen inom ABB:s industriområde till ABB
High Voltage Cables.
_____
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§ 84
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 11 juni 2010
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2010.776.452
2010.767.458
2010.768.452
2010.783.452
2010.800.452
2010.801.452
2010.809.452
2010.825.452
2010.826.452
2010.831.452
2010.834.452
2010.837.452
2010.845.452
2010.846.452
2010.847.452
2010.853.452
2010.877.452
2010.871.452
2010.882.452
2010.883.452
Disposition av 2010 års anslag för Ronnebygatans förlängning till gågata/
Stortorget till projekt Klaipedaplatsen.
Dnr 2010.829.311
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Skadeståndskrav avseende skadat lösöre vid källaröversvämning.
Dnr 2010.16.185
Beslutsattestanter från och med den 17 juni 2010.
Dnr 2010.153.002
Beslutsattestanter från och med den 28 juni till den 31 augusti 2010.
Dnr 2010.153.002
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på grund av Lövmarknaden
den 24 juni 2010.
TN 32/10
Lokala föreskrifter om förbud att parkera på Norra Smedjegatan, Karlskrona.
TN 34/10
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på grund av evenemang i Bastion Aurora
den 7-8 augusti 2010.
TN 39/10
Beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter.
TN 40/10
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 85
Meddelanden
1. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut den 3 juni 2010, § 44
Etablering av ny förskola i Nättraby.
Dnr 2010.485.291

Kommunstyrelsens beslut den 8 juni 2010
2. § 139
Investeringstillstånd för ombyggnad av Vedebyskolan.
Dnr 2009.1731.291
3. § 140
Projekteringstillstånd för upprustning och elektrifiering av Verköbanan.
Dnr 2010.497.532
4. § 141
Investeringstillstånd för avfartsramper Karlskrona väst (Rosenholm).
Dnr 2010.495.311
5. § 142
Investeringstillstånd för Blekingegatan, anläggande av busshållplatser och
bussgata.
Dnr 2010.496.537
6. Kammarrättens i Jönköpings dom, mål nr 3823-09, avseende bygglov
enligt plan- och bygglagen (1987:10; PBL), fastigheten Mölletorp 4:10 i
Karlskrona kommun.
Dnr 2009.82.293
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7. Meddelande från länsstyrelsen i Blekinge län, dnr 577-1685-2010,
avseende inventering av eventuellt förorenat område, Lyckeby
kronosmedja, på fastigheten Kronotorp 3 i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.873.422
8. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 15 juni 2010, § 101
Fördjupad beredning av delårsrapport per den 30 april 2010.
Dnr 2010.342.042

Kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2010
9. § 97
Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
Dnr 2010.899.042
10. § 98
Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun.
Dnr 2010.900.042
11. § 100
Komplettering av ärendet avseende Uppföljning per den 28 februari 2010;
ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar.
Dnr 2010.901.042
12. § 101
Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 2011-2013.
Dnr 2010.692.042

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-12.
_____
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Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

§ 86
Övrigt
1. Stefan Lundin (FP) har till dagens sammanträde inlämnat två skrivelser
med önskan att skrivelserna lyfts in vid dagens sammanträde.
Skrivelse nr 1 avser yrkande att tekniska nämnden prioriterar och anslår
investeringsmedel för trafiksäker miljö för gång- och cykeltrafikanter
samt beskriver ett antal projekt som är av stor vikt att verkställas.
Dnr 2010.1048.312
Skrivelse nr 2 avser yrkande att de 2 Mkr trafiksäkerhetspengar som togs i
anspråk till bygginvestering av ”trappan” vid Ristorgsbacken återförs ifrån
stadsmiljökontot till investeringskontot för utbyggnad av gång- och cykelvägar eller till investering i vägar.
Dnr 2010.1049.312
Enligt ordföranden ska yrkandena hänskjutas till budgetberedningen.
2. Ordföranden informerar om ärendet ”Ny taxa masonitstugor.
Informationsmöte kommer att hållas i september till stugägarna.
Dnr 2010.321.335
3. Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken behandlas på
kommunfullmäktige den 26 augusti 2010. Claes-Urban Persson (S)
påpekar att tekniska nämnden inte fått nog med information om projektet.
I samband härmed ställer Åke Håkansson (S) fråga angående finansieringen.
Stefan Lundin (FP) ställer fråga angående trafiksituationen i samband med
inrättandet av trappan.
Jörgen Johansson (C) anser att trappan inte ska kallas ”Spansk trappa”.
Förvaltningschef Anders Jaryd och gata/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd
informerar.
2010.676.311
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4. Stefan Lundin (FP) ställer fråga angående parkering på Dragsö.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
5. Stefan Lundin (FP) ställer fråga beträffande omklädnadsrum Lyckeby
idrottsplats och får till svar att det är idrotts- och fritidsförvaltningen som är
ansvariga.
6. Jörgen Johansson (C) ställer fråga angående toalettsituationen vid
Karlskrona kommuns badplatser.
Frågan kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde.
7. Åke Håkansson (S) påpekar att det är träd som hänger ner över vägar och
inte håller rätt höjd d v s 4,5 m.
8. Åke Håkansson (S) anser att det borde finnas riktningspilar med
gatunamn när det är flera vägar som möts eller korsar varandra.
9. Kommer det att ske en uppföljning av enkelriktningen av Parkgatan?
Åke Håkansson (S) ställer frågan.
Det är många som kör mot trafiken.
Även skyltningen från P-huset, Kronan, bör ses över.
10. Sven Wallfors (M) tar upp frågan om skyltning av gång- och cykelväg
till Dragsö.
Förvaltningschef Anders Jaryd tar med frågan till trafikingenjör Johan
Stenér.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 september 2010
§ 87

Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-07-31”

§ 88

Bokslut 2010-08-31 och Prognos 2010
Investeringsuppföljning

§ 89

VA-taxa för Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2011

§ 90

Renhållningstaxor för 2011

§ 91

Förslag till taxor för parceller år 2010

§ 92

Revidering av taxa masonitstugor

§ 93

Begäran om projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena
Karlskrona (TAK)

§ 94

Begäran om investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan

§ 95

Begäran om investeringstillstånd avseende ny vattenledning
Gullberna – Sturkö

§ 96

Tillägg rivningsobjekt – rivning av kommunala byggnader

§ 97

Förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna
Park, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 98

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 99

Meddelanden

§ 100 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 29 september 2010 kl 14.00 – 16.05

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Kerstin Wieslander (S)
Stefan Lundin (FP)
Sven Wallfors (M)
Claes-Urban Persson (S)
Tommy Rönn (V)

Närvarande

ersättare

Britt Hagström (M)
Ove Uppgren (SD)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd §§ 87- 92
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Renhållningsingenjör Christer Carlsson
Nämndsekreterare 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

§§ 87 - 100

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 8 oktober 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 87
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal per den 31 juli 2010”.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.342.042

§ 88
Bokslut per den 31 augusti 2010 och Prognos 2010
Investeringsuppföljning
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 september 2010 lämnat
bokslut och årets händelser för tekniska nämndens verksamhet 2010.
Budgetramen för skattefinansierade verksamheter uppgår till 93,7 mkr och
har ökat från 63,1 mkr den 31 september 2009.
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat resultatkrav på 1,8 mkr.
Prognos 2010 för tekniska förvaltningens verksamheter är -6 mkr.
Periodens resultat, avvikelse mot budget +17.012 tkr
minus = negativt resultat

Vht-område
Vatten- och avlopp/Renhållning
Fastighet
Gata/hamn/park
Ofördelade poster
Centrala verksamheter
Summa

Resultat för perioden, i tkr
avvikelse mot budget
2 556
15 170
-1 196
2 894
-2 412
17 012

Budgetomslutning
inkl kommunbidrag
175 340
304 015
168 407
0
31 282
679 044

Måluppföljning
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2010. Uppföljning av
tekniska förvaltningens mål för god ekonomisk hushållning redovisas nedan.
Kommunfullmäktiges (KF) mål: Energiförbrukningen per belysningspunkt
inom trafikbelysning gata/trafik skall under perioden 2009 – 2011 minska
med minst 23 kWh i jämförelse med nuvarande 464 kWh per ljuspunkt
2008.
forts.
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Uppföljning: Energiförbrukningen för gatubelysning mäts inte utan beräknas
baserat på effekt och drifttid. Jämförelsetal den 31 augusti 2010 är 456 kWh
per ljuspunkt. KLIMP-anslag avseende dimring är godkänt och arbeten
pågår avseende byte till lågeffektarmaturer och dimring kommer områdesvis
påbörjas under hösten.
KF mål: Det planerade utförda underhållet för fastighetsunderhåll skall öka
från 62 kr/m² 2007 till minst 71 kr/m² 2009 och uppgå till minst 89 kr/m²
2011.
Uppföljning: Periodens planerade underhåll uppgår till 40 kr/m² vilket är
13,4 mkr av årets budgeterade underhållsinsats 31,2 mkr (92 kr/m²).
KF mål: Under 2010 skall minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet
ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi.
Uppföljning: Fram till den 31 augusti 2010 har projekt startats för två
värmepumpar, Strömsberg och Ramdala skolor.
KF mål: Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd, som försörjs
med olja skall minska från dagens 27 stycken, till 19 stycken år 2009 för
att 2011 vara helt avvecklade.
Uppföljning: Under perioden har tre fastigheter, Strömsbergs skola,
Saltöskolan och Ramdala skola, konverterats från oljeuppvärmning till
fjärrvärme och värmepumpar.
Ytterligare två fastigheter (Spandelstorpskolan och Östra Torpskolan) är på
väg att konverteras. Nytt mål för avveckling är satt till 2014.
Ordföranden tillstyrker förslaget med tillägg: att ge fastighetsavdelningen i
uppdrag att kontakta ett antal kommuner och storanläggningar för att ta fram
förslag på alternativa lösningar till förnyelsebar energi och redovisa vid
tekniska nämndens sammanträde i oktober.
Tekniska nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
KF mål: Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar skall under perioden 2008–2011 minska från nuvarande (2007)
133 kwh/kvm till 115 kwh/kvm.
Uppföljning: Under perioden har förbrukningen varit 105 kWh/kvm (som
rullande årsmedelvärde. Prognosen för året är 102 kWh/kvm.
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KF-mål: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med
anmärkning, skall som ett rullande femårsmedelvärde minska med 50 %
senast år 2012 med 2004 som startår.
Uppföljning: Nyckeltal som femårsmedelvärde är inte möjligt och inte heller
relevant att redovisa för del av året. Startåret föreslås ändras till 2007
som är första året med relevanta jämförelsedata.
KF-mål: Av de permanentboende i villa skall från år 2008 minst 95 % ha
valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 97 %, 2010 öka
till 98 % och till 2011 skall minst 99 % ha valt sortering av hushållsavfall.
Uppföljning: Vid utgången av perioden har 98 % av permanentboende i villa
valt sortering av hushållsavfall.
KF-mål: Av de boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 % ha valt
sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 80 %, 2010 öka till
85 % och till 2011 skall minst 90 % ha valt sortering av hushållsavfall.
Uppföljning:Vid utgången av perioden har 88 % av boende i flerfamiljshus
valt sortering av hushållsavfall.

Avrapportering uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutade den 25 mars 2010 att upphäva beslutet om
tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010 med 14 mkr och att
tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka tekniska
nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mkr.
Avrapportering görs under fastighets- respektive
gata/hamn/parkavdelningen.
Kostnader för köpta tjänster har utvecklats enligt följande:
Köp av tjänst
Husbyggnadsentreprenader
Anläggnings- och reparationer
Entreprenad och köp av huvudverksamhet
Entreprenad och köp av stödverksamhet
Konsulttjänster
KOSTNADER/UTGIFTER
Antal årsarbetare,
Antal årsarbetare,

tillsvidareanställda
visstidsanställda

Redovisat
Jan 09 - Aug 09
25 196
23 994
6 023
6 795
775
62 782

Redovisat
Jan 10 - Aug 10
30 023
24 498
9 356
8 126
1 048
73 051

228,9
17,2

228,6
23,2

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2009 om underhållstimeout för
2009.
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Återhållsamhet under första tertialen 2010 med anledning av osäkerhet med
återställande av underhållstimeout för 2009 och 2010 motsvarande 28 mkr,
KF beslut 25 mars 2010.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, Anders Kumlin, fastighetschef,
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef och Kenneth Johansson föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2010, samt
2. att ge fastighetsavdelningen i uppdrag att kontakta ett antal kommuner
och storanläggningar för att ta fram förslag på alternativa lösningar till
tekniska nämndens oktobersammanträde.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1137.041

§ 89
VA-taxa för Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggningar 2011
Nedan beskrivs samtliga föreslagna förändringar i anläggningsavgifter och
brukningsavgifter gällande 2011 års VA-taxa, exklusive mervärdesskatt.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2011 att den rörliga avgiften höjs från
19.00 till 19.50 kronor per kubikmeter. Den fasta avgiften för
vattenmätare/abonnemang föreslås höjas för Qn 2.5 från 3 000 till
3 100 kronor/år, för Qn 6-10 från 9 100 till 9 200 kronor/år och för
vattenmätare större än Qn 10 från 34 300 till 34 400 kronor/år.
Anläggningsavgiften föreslås höjas med ca 10 %, vilket innebär att
anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från 108 000 till
120 000 kronor exklusive mervärdesskatt.
Motivet är att vid utbyggnad i kommunala bostadsområden täcker inte
anläggningsavgiften utbyggnadskostnaden. Därtill sker många privata
VA-utbyggnader av föreningar där kostnaden normalt ligger mellan 100 000
– 150 000 kronor per fastighet exklusive mervärdesskatt.
Avgiften avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten höjs från 38 000 till
42 000 kronor.
Avgiften avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för
vatten, spillvatten och dagvatten höjs från 37 000 till 41 000 kronor.
Avgiften för tomtyta höjs från 13 till 15 kronor/kvadratmeter.
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Avgiften per varje påbörjat 10-tal kvadratmeter boyta höjs från 1 500 till
1 650 kronor. Avgiften per varje påbörjat 10-tal kvadratmeter lokalyta
höjs från 300 till 350 kronor.
För en-/tvåbostadsfastigheter gäller en avgift per fastighet som höjs från
20 000 till 22 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 september 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa 2011 års VA-taxa.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1138.041

§ 90
Renhållningstaxor för 2011
(inkl moms)
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag på renhållningstaxor för
2011. Taxeförslaget innebär att alla taxor utom latrin och osorterat avfall
sänks eller ligger kvar på samma nivå som 2010.
De abonnenter som har 80-liters kärl brännbart avfall med hämtning var
fjärde vecka sänks med 135 kr/år för helårsabonnemang och 75 kr/år för
sommarabonnemang för att stimulera till sortering av förpackningar och
tidningar mm som skall lämnas i återvinningsstationerna.
Detta är det abonnemang som genererar minst avfall.
Den fasta avgiften för osorterat avfall villafastigheter höjs med ca 10 %
motsvarande 275 kr/år för helårsabonnemang och 165 kr/år för
sommarabonnemang för att stimulera till sorterade abonnemang.
Den rörliga avgiften är oförändrad.
Den fasta avgiften för osorterat avfall flerbostadsfastigheter höjs med
ca 10 %, vilket innebär 200 kr/år för 130-, 290 kr/år för 190-, 360 kr/år för
370- samt 550 kr/år för 660-liters kärl, för att stimulera till sorterade
abonnemang. Den rörliga avgiften är oförändrad.
Entreprenören tar ut en avgift för avståndet för att hämta kärlen till
tomtgräns. Detta har inte varit med i taxan tidigare. Därför införs en ny
taxa för dragväg per kärl och hämtning som medför följande tillägg:
5-20 meter 11 kr 25 öre, 21-60 meter 33 kronor 75 öre och mer än
61 meter 56 kronor 25 öre.
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Hanteringen av uppehållsansökningar (400-450/år) är tidsmässigt krävande.
Vid beviljat uppehåll tar entreprenören ut en avgift för hemtagning av kärl.
Av ovanstående anledning föreslås en ny avgift på 750 kr för beviljade
uppehåll.
Avfallsabonnenterna i östra skärgården inklusive Ytterön och Östra
Hästholmen har sämre service än övriga abonnenter eftersom de inte har
några avfallskärl vid tomtgränsen. De får själva transportera avfallet till
respektive hamn där entreprenören hämtar. På Ytterön och Östra Hästholmen
finns ett par centrala insamlingsställen. Permanentboende och
sommarboende har haft samma taxa vilket inte upplevs rättvist. Därför
föreslås en höjning med 350 kr/år för permanentboende till 1 375 kr/år och
med 50 kr/år för sommarboende till 1 075 kr/år.
Latrinabonnemangen minskar kraftigt och det finns för tillfället fyra
helårsabonnemang och drygt 100 sommarabonnemang. Det finns många
prisvärda alternativ som mulltoa mm. Hela hanteringen är besvärlig och
målet är att få bort samtliga latrinabonnemang så fort som möjligt.
Helårsabonnemangen höjs med 1 035 kr/år till 11 890 kr/år.
Sommarabonnemangen höjs med 540 kr/år till 5 975 kr/år. Extrahämtning av
latrinkärl höjs med 45 kr/gång till 495 kr/år. Tillägg för hämtning på
klosettutrymme eller motsvarande höjs med 10 kr/st till 135 kr/st.
Taxan för tömning av slamavskiljare mindre än 4 m3 ligger högt och sänks
med 70 kr/gång till 1 205 kr/gång.
Containerhämtning av hushållsavfall har tidigare helt hanterats av
entreprenörer. Det har funnits en taxa, men inga abonnenter. Dessa kunder
förs nu efterhand över som abonnenter. Taxan är hög för det brännbara
avfallet och sänks därför med mellan 2 500 kr/år och 14 710 kr/år beroende
på containerstorlek och hämtningsintervall.
För containerhämtning av osorterat avfall finns det idag ingen taxa. Därför
införs en ny taxa från 19 175 kr/år för trekubikmeterscontainer med
hämtning var fjärde vecka upp till 63 320 kr/år för åttakubikmeterscontainer
med hämtning en gång/vecka.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 september 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att

fastställa 2011 års renhållningstaxa.
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Tekniska förvaltningen/Gatu-Hamn-Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.1449.041

§ 91
Förslag till taxor för parceller år 2010
Tekniska nämnden beslutade den 23 november 2009 om tekniska
förvaltningens taxor med undantag för taxor för parceller 2010.
I budgetdirektiven uppmanas nämnder och förvaltningar att utarbeta förslag i
sina taxor att avgiftsnivån anpassas till den allmänna prisutvecklingen.
Direktiven menar att med tanke på förväntad löne- och prisökning förefaller
avgiftshöjning med 3 % vara realistisk.
Tekniska nämndens taxeförslag 2010 för parceller följer budgetdirektiven
och är uppräknade med 3 %. Taxekonstruktionen kommer att utredas och
förslag till ny taxa lämnas för 2011.
Taxorna i förslaget är redovisade exklusive moms.
Arrendeavgiften är ej skattepliktig enligt lag om mervärdesskatt

Arrendeställe, per kvm

2010

2009

Saltö, parceller ≤ 300 kvm
Saltö, parceller > 300 kvm

1 580
1 820

1 535
1 770

Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 september 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Ordföranden tillstyrker ärendet med följande tillägg: att 2010 års
taxeförslag skall gälla även 2011.
Tekniska nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
forts
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Således beslutar tekniska nämnden
1. att fastställa taxa för parceller 2010, samt
2. att taxan ska gälla även 2011.
_____
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Tekniska förvaltningen/Gatu-Hamn-Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.321.335

§ 92
Revidering av taxa masonitstugor
Tekniska nämnden beslutade den 24 mars 2010 § 25 om taxehöjning för
masonitstugor på Dragsö, Kålö/ Långö och Skönstavik. Taxehöjningen
baserades på avgiften för en husvagnsplats utan el och avsågs att ske i
tre steg med fullt taxeuttag 2012.
Taxehöjningen har överklagats till förvaltningsrätten i Växjö och cirka
hälften av alla masonitstugeägarna har deponerat avgiftshöjningen hos
länsstyrelsen. Tekniska förvaltningen har fått direktiv från tekniska nämnden
att göra en fördjupad utredning och avstämning med kommunstyrelsens
arbetsutskott har skett. Denna utredning skall, förutom förslag till nya taxor,
även ge förslag till nya avtal mer tillämpade till dagens förutsättningar,
möjligheten att förtäta bebyggelsen samt hur man gör berörda områden mer
tillängliga för allmänheten.
I avvaktan på ovanstående utredning som skall vara klar under 2011 föreslår
tekniska förvaltningen att taxan för 2010 endast indexuppräknas enligt
nedan.
Område
Dragsö
Skönstavik
Kålö/Långö

Taxa 2010
288 kr/kvm
288 kr/kvm
206 kr/kvm

Taxa 2009
280 kr/kvm
280 kr/kvm
200 kr/kvm

Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 september 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
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Ordföranden tillstyrker ärendet med följande tillägg: att 2010 års
taxeförslag skall gälla även 2011.
Tekniska nämnden beslutar enligt ordförandens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att upphäva beslut avseende ny taxa för masonitstugor taget
den 24 mars 2010, § 25,
2. att fastställa taxa för masonitstugor 2010 enligt ovanstående förslag,
samt
3. att taxan ska gälla även 2011.
_____

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Karlskrona Hockeyklubb
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1184.292

§ 93
Begäran om projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena
Karlskrona (TAK)
Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har uppdragit åt tekniska förvaltningen att
återkomma med förslag på ombyggnad av plan 3 till loger och konferensdel.
När TAK byggdes så förberedde man för att kunna bygga på 1-2
våningsplan inom befintlig byggnad ovanför cafeterian. Denna yta är nu
tänkt att användas till ett antal loger med möjlighet till konferens för att
skapa en attraktivare arena för så väl kommunen som KHK. Detta ger även
en stor möjlighet till KHK att utveckla sitt samarbete med sina sponsorer.
Den nya ytan bedöms bli ca 240 kvm och det är tänkt att KHK skall hyra
direkt av tekniska förvaltningen. Hyreskontrakt kommer att skrivas på 10 år
med ett restvärde, vilket innebär att om KHK säger upp avtalet efter 10 år så
får de lösa ut investeringen.
Projekteringen avser ombyggnad, tillbyggnad inom befintlig yta, till loger
och konferensdel, vilket motsvarar ca 240 kvm byggnadsyta i ett plan.
Under förstudien har det skisserats på tre alternativa lösningar.
Alternativen 1 och 2 innehåller varierande storlek på andra våningen i
tillbyggnaden, medan alternativ 3 endast avser tillbyggnad i ett plan.
Bedömd investeringskostnad ligger därför mellan 3 500 000 – 5 000 000
kronor, inklusive projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas ligga i intervallet 310 000 – 430 000 kr/år,
beroende på vilket alternativ som slutligen väljs.
Projekteringskostnaden uppskattas till 350 000 - 450 000 kronor.
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Byggnadsfasen kommer ej att kunna påbörjas förrän i april 2011 på grund
av hänsyn till den verksamhet som bedrivs i lokalerna. Lokalerna beräknas
kunna tas i bruk under hösten 2011.
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när
projekteringen genomförts och total kostnadssammanställning kan göras.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av Telenor
Arena Karlskrona, samt
2. att Karlskrona Hockeyklubb ansvarar för projekteringskostnaden i det
fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.323.291

§ 94
Begäran om investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 25 augusti 2010 § 58 uppdragit
åt tekniska förvaltningen att utföra ombyggnad av Tullskolan.
Då Tullskolan under en längre tid haft anmärkningar i byggnaden gällande
ventilation med mera har barn- och ungdomsförvaltningen slutfört ett
utredningsuppdrag rörande skolans verksamheter. En grupp med
representanter från tekniska förvaltningen och från barn- och
ungdomsförvaltningen har tagit fram två alternativ. De båda alternativen har
kostnadsberäknats och utvärderats.
Det av barn- och ungdomsnämnden beslutade förslaget är att genomföra en
ombyggnad av Tullskolans huvudbyggnad med inriktning mot F-5 skola med
ca 150 elever samt tre förskoleavdelningar. Kajutans tre förskoleavdelningar,
som idag hyrs in externt, flyttar in på Tullskolan. Nuvarande hyresavtal för
Kajutan löper till och med den 30 juli 2011 (hyreskontraktet är uppsagt för
omförhandling, diskussion pågår med hyresvärd). Befintlig matsalsbyggnad
är i dåligt skick och kommer därför att rivas och nytt tillagningskök samt ny
matsal byggs i huvudbyggnaden.
Investeringskostnad beräknas till 33 000 000 kronor inkl. tillagningskök.
Den ökade investeringskostnaden för ett tillagningskök är beräknad till
2 035 000 kronor.
Ökad hyreskostnad för barn- och ungdomsförvaltningen på grund av
investeringen beräknas till 1 990 000 kr/år och ökad hyreskostnad för
serviceförvaltningen på grund av investeringen beräknas till 335 000 kr/år.
Detta ger tillsammans en total hyreshöjning på 2 325 000 kr/år.
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Hyran för Kajutans förskola med 1 198 000 kr/år avgår när hyreskontraktet
upphör.
Huvuddelen av Tullskolans bokförda värde är avskriven den 31 december
2011 och kapitalkostnaden sänks med ca 300 000 kr/år från och med 2012.
Hyreshöjningens nettoeffekt uppgår till 827 000 kr/år.
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom tekniska nämndens
investeringsram för fastighetsverksamhet för 2010 och 2011.
Enligt barn- och ungdomsförvaltningen kan investeringen prioriteras inom
det avsatta investeringsutrymmet för förskole- och skollokaler.
Lokalerna beräknas stå klara årsskiftet 2011/2012 under förutsättning att
investeringstillstånd ges i oktober 2010 och att upphandling av entreprenör
sker senast november/december 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 september 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av Tullskolan
samt
2. att investeringsutgiften 33 000 000 kr finansieras med 9 000 000 kr ur
2010 års anslag för Tullskolan, 20 000 000 kr ur 2011 års anslag för
Tullskolan, 4 000 000 kr ur 2012 års anslag för volymökning grundskolor.
_____
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Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1139.344

§ 95
Begäran om investeringstillstånd avseende ny vattenledning Gullberna Sturkö
Under 2010 har ca 100 privata fastigheter anslutits till det kommunala
vatten- och avloppsledningsnätet. Ytterligare 200-300 privata fastigheter
utreder möjligheterna att ansluta kommunalt VA.
Befintlig vattenledning klarar inte att försörja alla nytillkomna abonnenter.
I 2010 års investeringsbudget finns sex miljoner kronor upptagna för ny
vattenledning till Sturkö. Ledningen dimensioneras för att klara hela Sturkö,
Senoren och Tjurkö. Ledningen kommer att byggas i egen regi med start i
höst och ansluta vid Kullen på Sturkö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 september 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny vattenledning Gullberna – Sturkö
inom ramen sex miljoner kronor.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.223.332)
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.330.332

§ 96
Tillägg rivningsobjekt - rivning av kommunala byggnader
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2010 § 70 att ge tekniska
nämnden tillstånd att riva ett antal kommunala byggnader under 2010,
bland annat Wämöhallen. Vidare beviljades tekniska nämnden i samma
beslut en ekonomisk ram på högst sex miljoner kronor för att täcka
kostnaderna för dessa rivningar.
I samband med denna rivningsprocess har det tillkommit ytterligare några
byggnader, som i enlighet med god ekonomisk hushållning och prioritering
av resurser, lämpligast bör rivas. Dessa byggnader är:
•

Augerum-Ryd 1:18 (Torskors industriområde)

•

Röda baracken på Oskarsvärn

•

Hamnkrogen (den brandskadade delen)

Kostnaderna för ovanstående tillägg för rivning av de tre byggnaderna
kommer att inrymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen på
sex miljoner kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 september 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att ovanstående tre byggnader inkluderas i den av kommunfullmäktige
tidigare beslutade listan över byggnader som skall rivas under 2010, samt
2. att kostnaderna för rivning av de tre tillkommande byggnaderna skall
rymmas inom den av kommunfullmäktige beslutade ramen på 6 Mkr.
_____
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Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Akten

2010.1120.214

§ 97
Förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna park,
Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i den östra delen av Gullberna park.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att uppföra en ny byggnad för
aula, för Litorina folkhögskola, i anslutning till befintlig bebyggelse
inom planområdet. Tillfart till området sker från Backsippevägen.
Enligt upprättad parkeringsutredning tillgodoses parkeringsbehovet inom
området.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Tillkommande
dagvatten skall omhändertagas lokalt.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 10 september 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 1, Gullberna
park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 98
Delegation
Tekniska nämnden arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 augusti 2010
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 24 augusti 2010
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2010.893.452
2010.894.452
2010.896.452
2010.918.452
2010.925.452
2010.929.452
2010.932.452
2010.955.452
2010.956.452
2010.969.452
2010.984.452
2010.1001.452
2010.1008.452
2010.1013.452
2010.1014.452
2010.1016.452
2010.1017.452
2010.1029.452
2010.1035.452
2010.1042.452
2010.1043.452
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forts § 98
2010.1097.452
2010.1098.452
2010.1099.452
2010.1108.452
2010.1118.452
2010.1119.452
2010.1125.452
2010.1135.452

Investeringstillstånd att disponera 1 000 000 kr ur årets investeringsbudget
för ny tryckstegringsstation Sturkö.
Dnr 2010.1045.349
Disposition av 2010 års klumpanslag för diverse VA-ledningar.
Beslutas att 1 000 000 kronor lyfts från ovanstående investeringsanslag till
dagvattenmagasin, Nättraby.
Dnr 2010.1046.344
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt Brygga
Scandic.
Dnr 2010.1122.825
Disposition av 2010 års anslag för Hamnen till projekt Sandhamn elcentraler.
Dnr 2010.1141.825
Disposition av 2010 års anslag för nyanläggning/förbättringsarbeten gata
till projekt trafiksignaler Trossö.
Dnr 2010.1142.311
Disposition av 2010 års anslag för Maskiner klumpanslag 2010 till
projekt Trafikräkning
Dnr 2010.1212.311
Disposition av 2010 års anslag för Hamnen klumpanslag 2010 till reparation
av Skärgårdstrafikens bryggor Herrgårdsviken samt Djupvik.
Dnr 2010.1213.825
Skadeståndskrav avseende erlagda kostnader vid fastighetsskada p g a
källaröversvämning Västra Nättraby.
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Dnr 2009.1595.185
Skadeståndskrav på självrisk för byggskada vid källaröversvämning
Blockmakaren 2.
Dnr 2010.16.185
Skadestångskrav avseende självrisk för byggskada vid källaröversvämning
Källan 2.
Dnr 2009.1990.185

Anbud
Omisolering av bro K 318 samt K 352 på Österleden.
Dnr 2010.632.052

Förlängning av Titanvägen.
Dnr 2010.895.052
Förhyrning förskolelokaler i Nättraby
Dnr 2010.916.052
Lokala trafikföreskrifter
Parkering på Norra Kungsgatan 15 min.
TN nr 47/10
Föreskrift om lägre hastighet på Österleden i samband med broarbete.
den 6 september 2010 till den 11 november 2010.
TN 48/10

Väjningsplikt för fordon på Hörnebergsvägen vid utfart på Roslundavägen.
TN 49/10
Förbud mot trafik med fordon på del av Norra Backen.
Gäller mellan klockan 00 och 24.
TN 50/10
Högsta tillåtna hastighet på del av Lyckebyvägen.
TN 51/10
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Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Trafikantens Dag 2010
Stortorget 2010-09-25 10-14.
TN 54/10
Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering för skolan på Gästgivarevägen, Karlskrona kommun
TN 55/10
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a bilkortege genomförd av Carlskrona
Crusing Club
Gäller den 11 september 2010 17-21.
TN 52/10
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Västra Vittusgatan.
TN 56/10
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Stortorget.
TN 57/10
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Stortorget
på grund av Oktoberfest.
Gäller från 2010-09-29 kl 07.00 till 2010-10-03 kl 18.00.
TN nr 59/10
Lokal trafikföreskrift om gågata på Borgmästaregatan, Karlskrona kommun
TN 60/10
Lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Parkgatan,
Karlskrona kommun
TN 61/10
Lokal trafikföreskrift om parkering på Parkgatan, Karlskrona kommun
TN 62/10
Lokal trafikföreskrift om busshållplats på Parkgatan, Karlskrona kommun
TN 63/10
Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart med fordon från söder in på
Borgmästaregatan, Karlskrona kommun
TN 64/10
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 99
Meddelanden
1. Förvaltningsrätten i Växjö´s beslut mål nr 2870-10
Avgående fastställd avgift för ej kommunal båtplats på kommunens mark.
Dnr 2010.455.820
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 3 augusti 2010, § 114
Dragsö kolonistugor.
Dnr 2010.321.335
3. Länsstyrelsen beslut den 5 augusti 2010, dnr 555-1043-10
Nödbräddning av avloppsvatten Lökanabben.
Dnr 2010.1033.340
4. Länsstyrelsens beslut den 5 augusti 2010, dnr 555-1174-2010,
1080-50-005
Miljörapport år 2009 för Kolholmens avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
Dnr 2010.472.351
5. Länsstyrelsens beslut den 5 augusti 2010, dnr 555-1510-10
Underrättelse om driftstörning Skärva by.
Dnr 2010.1032.340
6. Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2010, § 162
Utbyggnad av grundskolan i Nättraby.
Dnr 2010.765.291
7. Länsstyrelsens beslut den 13 augusti 2010, dnr 555-291-10
Underrättelse om driftstörning överföringsledning Kungsholmsfort till Aspö.
Dnr 2010.1059.344
8. Regeringsrättens protokoll daterat den 19 augusti 2010, mål nr 4607-10
Dnr 2009.82.293
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9. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 24 augusti 2010, § 120
Redovisning av hantering av ärendet avseende Dragsö koloniförening.
Dnr 2010.321.335
10. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 24 augusti 2010, § 125.
Dnr 2010.1126.339
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 augusti 2010, § 58
Investeringstillstånd för Tullskolan

Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2010
12. § 114
Delårsrapport per den 30 april 2010.
Dnr 2010.342.042
13. § 115
Gallrings- och bevarandeplan för lednings- och stödprocesser i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Dnr 2010.1193.004
14. § 117
Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post, sociala medier och
Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Dnr 2010.1192.005
15. § 119
Investeringstillstånd för trappa i Ristorgsbacken.
Dnr 2010.676.311
16. § 121
Svar på motion om toaletter vid Kungsplan och i Rödeby.
Dnr 2007.694.299
17. § 123
Svar på medborgarförslag om förändring av hastighet och parkering i
korsningen Sunnavägen – Valhallavägen.
Dnr 2009.1718.512
18. § 124
Svar på medborgarförslag om allmänna toaletter i centrala Karlskrona.
Dnr 2006.687.299
forts
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forts § 99
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-18.
_____
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§ 100
Övrigt
1. Jörgen Johansson (C) begär att en plan för avveckling av latrinkärl
presenteras för tekniska nämnden.
2. Stefan Lundin (FP) ställer fråga angående standarden på kajen på Saltö.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
3. Lars-Göran Forss (M) meddelar att Båtrådet föreslår att båtar som
förvaras på kommunal parkmark/mark hela sommaren, s k ”sommarliggare”
ska betala avgift från och med sommaren 2011. Skyltning ska ske.
Förslag finns också att sätta upp skyltar under sensommaren om förbud att
vinterförvara båtar på kommunal parkmark/mark och att istället hänvisa
till ”vinteruppläggningsplatser”.
4. Upprustning lekplats Inglatorp? Lola Sellberg (S) har tidigare ställt
frågan. Jörgen Johansson (C) påpekar att den kanske kan skötas genom
självförvaltning. Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd tar med frågan
till landskapsarkitekt Pernilla Johansson.
5. Vem ansvarar för skyltning av vägar m m på landsbygden?
Jörgen Johansson (C) ställer frågan.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningschef Anders Jaryd i uppdrag att ta fram inriktningsbeslut
och policy.
6. Sammanträde Tekniska Nämnden 27 oktober
Heldag på Lyckeby Vattenverk med rundvandring och sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 oktober 2010
§ 101 Information
- Investeringsuppföljning per den 30 september 2010 och prognos
§ 102 Medborgarundersökning 2010
§ 103 Svar på medborgarförslag angående Wämöhallen
§ 104 Svar på medborgarförslag: Hundrastgård i Kungsmarken eller dess omnejd
§ 105 Svar på medborgarförslag att rusta upp lekparken i Spandelstorp
§ 106 Svar på motion angående Kovikens parkområden på Saltö
§ 107 Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats
§ 108 Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 109 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 110 Meddelanden
§ 111 Övrigt
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Plats och tid

Rådhuset, sal 3
Onsdagen den 27 oktober 2010 kl 14.00 – 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)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Veronica Lahte (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)
Patrik Andersson (S)

Närvarande

ersättare

Britt Hagström (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
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
Assistent Eva Franzén Bergstrand

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

§§ 101 - 111

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 12 november 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Akten

§ 101
Information
-

Investeringsuppföljning per den 30 september 2010 och prognos 2010.
Dnr 2010.342.042
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.

-

Gästhamnsverksamheten i Karlskrona kommun
Antal gästnätter 1992-2010.
Dnr 2010.1433.846

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2010.448.106)
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1221.106

§ 102
Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökningen 2010
Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarundersökningen
2010 till styrelser och nämnder med uppdrag att analysera resultatet utifrån
respektive ansvarsområde och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas.
Undersökningen har genomförts av SCB under våren 2010 i 90 kommuner.
Den särskilda rapporten med jämförelser mellan Karlskrona, Kalmar,
Kristianstad, Växjö och Halmstads kommuner sänds ut först i höst och ingår
således inte i denna remiss. Förra medborgarundersökningen där Karlskrona
deltog genomfördes under hösten 2008.
Medborgarundersökningen 2010 är liksom tidigare undersökningar indelad i
tre sektioner med underrubriker från ett antal kommunala verksamheter inom
varje sektion.
Sektion A redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommun som en plats
att leva och bo på. Underrubrikerna miljö, kommunikation, fritid och
bostäder berör tekniska nämndens verksamhet.
Sektion B redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommuns
verksamheter. Underrubrikerna gator och vägar, gång- och cykelvägar,
vatten och avlopp samt renhållning är verksamheter där tekniska nämnden
har huvudansvaret. Även under rubrikerna miljöarbete och fritid-idrott är
tekniska nämnden starkt involverad i.
Sektion C redovisar synen på medborgarinflytandet inom Karlskrona
kommuns verksamheter. Här berörs tekniska nämnden enbart generellt.
Kommunens genomsnittsbetyg under sektion A ligger något över
genomsnittsbetyget för samtliga 90 kommuner i undersökningen.

forts.
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forts. § 102
Karlskronas betyg under sektion B är lika med genomsnittsbetyget för
samtliga kommuner medan betyget för sektion C ligger under genomsnittet
för samtliga kommuner. Karlskronas betyg har förbättrats något inom alla tre
sektionerna jämfört med resultaten 2008.
Inom sektion A får kommunen bra betyg för miljön, särskilt för landskap och
natur, men även vad gäller parker, grönområden och strövområden. Inom
begreppet fritid är också betyget bra. Betygen för bostäder har förbättrats
sedan 2008, där särskilt frågan om hur kommunen planerar för bostäder nu
uppfattas mer positivt. Även betyget för trygghet har förbättrats, främst när
det gäller tryggheten vid vistelse utomhus på kvällar och nätter.
Trygghetsbetyget ligger dock fortfarande under genomsnittsbetyget för
samtliga kommuner. Däremot ligger betyget för kommunikationer nu över
kommungenomsnittet. Kollektivtrafikens linjesträckning och tillgången till
flygförbindelser inom rimligt avstånd får högst betyg, medan
kollektivtrafikens biljettpriser drar ner betyget.
Inom sektion B får fritid-idrott ett bra betyg och ligger väl över
jämförelsekommunerna. Vatten och avlopp får bäst betyg av tekniska
nämndens specifika verksamheter följt av renhållning. Dock ligger betygen
för båda verksamheterna under kommungenomsnittet och kvar på samma
nivå som 2008. Betyget för kommens åtgärder mot klotter och annan
skadegörelse har höjts sedan förra undersökningen. Lägst betyg av nämndens
verksamheter får gator och vägar och Karlskrona ligger också här efter
kommungenomsnittet. Det sammanlagda betyget har sänkts sedan 2008
främst på grund av att underhållet av gator och vägar samt för snöröjning nu
är lägre. Betyget för gång- och cykelvägar har höjts något och ligger kvar i
nivå med jämförelsekommunerna. Trafiksäkerheten på gång- och
cykelvägarna får ett klart bättre betyg än 2008. Vad gäller miljöarbete ligger
Karlskrona kvar på samma betygsnivå som 2008 och fortsatt klart under
medelvärdet för samtliga kommuner. Här är det städning av
återvinningsstationer som får lägst betyg. I framtiden bör betyget för
miljöarbete kunna förbättras, eftersom den nya och moderna
återvinningscentralen i Bubbetorp har öppnats.
Resultatet under sektion C bör analyseras på kommunledningsnivå, varför
det inte ytterligare kommenteras här.
Utöver enkätsvaren har deltagarna i undersökningen kunnat lämna skriftliga
synpunkter på kommunens service. För tekniska nämndens verksamheter har
dessa främst handlat om gator och vägar, parkeringsmöjligheter i centrum
och hotellbyggnationen på gasverkstomten.
forts.
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forts. § 102
Med stöd av undersökningen bör i budgetplanering hänsyn tas till att:
1. att Karlskrona kommun i kommande budgetplanering överväger
möjligheten att öka sina underhållsinsatser på gator och vägar samt gångoch cykelvägar,
2. att utöka snöröjningen på gång- och cykelvägar, samt
3. att öka insatser mot klotter och annan skadegörelse.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 september, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ovanstående yttrande till kommunledningsförvaltningen.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.444.821)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2007.924.821

§ 103
Svar på medborgarförslag angående Wämöhallen
Lennart Lindgren har lämnat ett medborgarförslag om att använda
Wämöhallen som förvaringsplats för husvagnar och båtar.
Tekniska förvaltningen har den 26 november 2008 yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007 § 71 beslutat att
ärendet utgår.
Rivning/nedmontering av hallen har påbörjats varför medborgarförslaget
inte längre är aktuellt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.103.310)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.545.310

§ 104
Svar på medborgarförslag: Hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd
Hundägare i Kungsmarken har i ett medborgarförslag föreslagit att en
hundrastgård anläggs i Kungsmarken eller dess omnejd (40 namnnamnunderskrifter bifogas förslaget). I skrivelsen lämnas förslag på
sex alternativa platser, av vilka två alternativ förordas. Man anger också
att man är intresserade av att vara delaktiga i processen och gärna hjälper till
med iordningställandet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat förslag om hundrastgård på
Trossö. Principen för att kommunen skall anordna hundrastgård har då
varit att skötsel skulle ske genom självförvaltning d v s att sökanden via en
förening frivilligt tar på sig ansvaret för skötsel av hundrastgården (städning
och tömning av papperskorgar/hundlatriner mm).
Frågan om hundrastgårdar utanför Trossö har ej tidigare varit aktuellt,
men tekniska förvaltningen ser det som positivt om detta kan ske i enligt
med ovan angivna förutsättningar. Denna skulle därmed kunna bli den
första hundrastgården inom kommunen.
Tekniska förvaltningen har även haft samråd med Karlskronahem som
är intresserade av att medverka i finansiering av anordnande av en
hundrastgård under ovan angivna förutsättningar.
Den totala anläggningskostnaden bedöms uppgå till ca 60 000 kronor.
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forts. § 104
Av de i skrivelsen föreslagna platserna är tekniska förvaltningen och
Karlskronahem överrens om att den lämpligaste platsen är den i
medborgarförslaget angivna platsen nr 4 det vill säga nordväst om
Kungsmarksplan där det redan idag finns en lämplig grusyta.
Förvaltningen har även varit i kontakt med medborgarförslagets
kontaktperson som ser positivt på ovan angivna lösning och avser nu försöka
lösa frågan om självförvaltning med övriga intresserade hundägare inom
Kungsmarksområdet. En ytterligare förutsättning är att även andra
hundägare, förutom Kungsmarksboende, ges tillträde till en eventuell
hundrastgård.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Karlskronahem anordna en hundrastgård inom Kungsmarken enligt ovan
och under förutsättning att skötseln kan ordnas av de boende genom
självförvaltning, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.312.332)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.861.332

§ 105
Svar på medborgarförslag att rusta upp lekparken i Spandelstorp
Nathalie Ahlin, Karlskrona, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. ” Rusta upp lekplatsen i Spandelstorp i skogen vid Musikgatan och
ängen.”
2. ” Varför inte sätta dit en slänggunga som finns på
Spandelstorpsskolan?”
Som motivering framförs bland annat att ”rutschkanan i parken är gammal
och barnen slår sig, däckgungan är också gammal och sliten. Man tror att
man ska slå i stolpen och barnen blir snurriga av den”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Parkenheten är medveten om att större delen av kommunens lekplatser är i
dåligt skick. Renovering utförs varje år i enlighet med investeringsanslaget
och efter en turordning.
I medborgarförslaget framgår inte tydligt om det gäller lekplatsen på
Fagottgatan eller den på Orkestergatan. Vad det gäller Orkestergatan är den
helt nyrenoverad (bekostad av exploateringen av det nya bostadsområdet)
och en av de största kommunen har. Tanken är att lekplatsen på Fagottgatan
ska kunna läggas ner nu när lekplatsen Orkestergatan är renoverad, eftersom
de ligger nära varandra och upptagningsområdet täcks in av den
nyrenoverade lekplatsen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.275.331)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.885.331

§ 106
Svar på motion angående Saltö, Kovikens parkområde
Sverigedemokraterna genom Alf Stålborg, Karlskrona, har lämnat in
rubricerade motion. Skrivelsen består av följande text;
”Parkområdet används som båtuppläggningsplats och förhindrar skötsel
av området sommartid då en del båtar blir kvar hela året.
Föreslår att båtarna endast får uppläggas i parken under tiden
15 september till 15 maj.
Skyltar bör sättas upp som anger när uppläggning får ske.
Samråd bör ske med Saltö-Ekholmens trädgårds- o intresseförening.”
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober, reviderad
den 20 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen är medveten om problemet sen lång tid tillbaka, inte bara på
Saltö utan runt om på kommunal parkmark. Idag är det inte tillåtet att lägga
upp båtar på kommunal parkmark.
De senaste två åren har tekniska förvaltningen inventerat bryggor som
byggts på kommunal mark, nästa steg blir att se över om det finns kommunal
mark som kan användas för uppläggning av båtar.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.814.537)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1979.537

§ 107
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats
Gerthie Olsson (S) har inlämnat en motion med förslag om att
kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstinget Blekinge utreda
möjligheten att bygga ett trafiksäkert och framkomligt ”Bergåsa
Resecentrum” i enlighet med förslaget i motionen.
Motionären påpekar att tågstoppet och busshållplatsen vid Bergåsa servar
många besökare och arbetspendlare till Blekinges största arbets- och
besöksplats, Blekingesjukhuset, samt ytterligare ett stort antal studerande
och arbetspendlare som har Gräsvik, Galgamarken och Bergåsa som studieoch arbetsplats. Utrymmet vid busshållplats Wämö Center är mycket
begränsat och utgör en ”flaskhals” där gående, cyklister och
kollektivtrafiken skall samsas med övrig trafik. Motionären föreslår att mera
utrymme skapas för kollektivtrafiken och resenärer genom att vissa
byggnader mot gatan rivs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober, reviderad
den 20 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning om den besvärliga och otrygga
trafiksituationen som råder främst för gående och cyklister vid Wämö
Center. Dock anser förvaltningen att plankorsningen mellan väg och
järnväg utgör den största säkerhetsrisken. I denna korsning passerar varje
dygn 54 tåg, cirka 700 bussar, ett mycket stort antal gående och cyklister,
utryckningsfordon samt övrig trafik. Förvaltningen får idag information om
att många gående chansar och springer mot rött ljus i vägkorsningen
och/eller kryper under fällda bommar.
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forts. § 107
Kust- till kustbanan skall rustas upp (nya spår och kontaktledningar).
Arbetena skall vara klara till juni 2013. Efter upprustningen kommer
korsningen att passeras av cirka 70 tåg per dygn.
Med utökad tågtrafik kommer cirka 108 tåg alltså dubbelt så många att
passera korsningen per dygn. Trafiksituationen kommer att bli ohållbar
med planerad trafik och bibehållen plankorsning. Enligt tekniska
förvaltningens uppfattning bör korsningen byggas om och det
bör göras samtidigt som banan rustas upp och tågtrafiken tillfälligt upphör.
Trafikverket och Karlskrona kommun i samverkan har tagit initiativ till en
förstudie som syftar till att ta fram ett förslag på en säkrare korsning för alla
trafikslag. I förstudien kan även busshållplatsen vid Wämö Center studeras
för att även här förbättra trafiksituationen.
Kostnaden för ombyggnad av plankorsningen ingår ej i upprustningskostnaden för kust- till kustbanan. Diskussioner pågår mellan flera parter
för att lösa finansieringen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.576.214

§ 108
Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Syftet med den nya detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka andelen
byggbar mark på fastigheterna som ligger närmast väg E22.
Planområdet ligger norr om väg E22 i Nättraby. Hela planområdet är ungefär
4,5 ha stort och omfattas av en detaljplan laga kraft vunnen 1971 som anger
användningen småindustriändamål. En stor del av fastigheterna närmast väg
E22 utgörs idag av mark som inte får bebyggas då gällande detaljplan
innehåller ett markreservat för framtida utbyggnad av E22 till fyrfilig väg.
Då E22 numera är utbyggd är detaljplanens syfte att pröva möjligheten att
utöka andelen byggbar mark på fastigheterna som ligger närmast väg E22.
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet trafikmatas från Gamla Landsvägen. Alla fastigheter har utfart
via fastigheten Västra Nättraby 6:17 som ägs av Karlskrona kommun.
Kommunen är inte huvudman för den gemensamma utfarten utan det är
enskilt huvudmannaskap för genomförande, drift och underhåll.
Trafikverket är huvudman för Gamla Landsvägen.
Parkering löses på respektive fastighet.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 oktober 2010, reviderad den 11 oktober 2010, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl., Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 109
Delegation
Tekniska nämnden arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 22 september 2010
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2010.1130.452
2010.1145.452
2010.1154.452
2010.1155.452
2010.1165.452
2010.1166.452
2010.1167.452
2010.1168.452
2010.1169.452
2010.1176.452
2010.1177.452
2010.1188.452
2010.1189.452
2010.1190.452
2010.1195.452
2010.1196.452
2010.1203.452
2010.1223.452
2010.1228.452
2010.1237.452
2010.1244.452
2010.1254.452
Meddelande om återtagen ansökan
2010.1134.452
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forts. § 109
Omfördelning av anslag från gruppboende Kyrkvägen till Hasslö
förskolelokaler, samt
Förtätning Sturkö till Hasslö förskolelokaler.
Dnr 2010.1255.290
Disposition av 2010 års klumpanslag från energieffektiviseringar
till projekt Wämöskolan, matsal, energiprojekt, etapp 1.
Dnr 2010.1181.291
Disposition av 2010 års klumpanslag för energieffektiviseringar
till projekt Wämöskolan, matsal ventilation etapp 1.
Dnr 2010.1182.291
Omfördelning av anslag från projekt gruppboende Kyrkvägen till projekt
skadegörelse Sunnadalskolan och projekt brandåtgärder Oden.
Dnr 2010.1183.291
Disposition av 2010 års anslag för hamnen till projekt undersökning
handelshamnen.
Dnr 2010.1274.825
Disposition av 2010 års anslag för anpassning nya busshållplatser till projekt
anpassning busshållplatser Hässlegården och Kungsmarken.
Dnr 2010.1275.311
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt flytbrygga
Stenshamn.
Dnr 2010.1271.825
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt flytbrygga
N Backen.
Dnr 2010.1272.825
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Y-bommar Långö m m.
Dnr 2010.1273.825
Disposition av 2010 års anslag för muddring hamnen till projekt muddring
Sandhamn.
Dnr 2010.1288.825
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forts. § 109
Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Stortorget.
TN 65/10
Lokal tillfällig trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Ronnebygatan.
TN 67/10
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Stenbergsgränd,
Karlskrona kommun
TN 68/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om reserverad
parkering på Norra Smedjegatan, Karlskrona kommun
TN 69/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbjuden
färdriktning på Norra Kungsgatan, Karlskrona kommun
TN 70/10
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning för parkering på
Norra Kungsgatan, Karlskrona kommun
TN 71/10
Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Saltövägen, Karlskrona
kommun
TN 72/10
Lokal trafikföreskrift om reserverad parkeringsplats på Stenbergsgränd,
Karlskrona kommun
TN 73/10
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Vallgatan, Karlskrona kommun
TN 74/10
Lokal trafikföreskrift om högsta hastighet på Riksvägen, Karlskrona
kommun
TN 75/10
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forts. § 109
Anbud
Nybyggnad av LSS-boende Inglatorp 1:31
Dnr 2010.413.052
Verkö skola byggnad 01
Dnr 2010.346.052
Ombyggnation av lekplats Spandelstorps allé etapp I 2010-10-21
Dnr 2010.316.052
PE-rör
Dnr 2010.1226.053
Verkö Färjeterminal Elanslutning Fartyg
Dnr 2010.564.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 110
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 14 september 2010, dnr 258-2472-2010,
om motortrafikled och om förbud att köra i viss riktning på väg E22 med
anledning av nya på- och avfartsramper vid trafikplats väst.
Dnr 2010.1218.511
2. Länsstyrelsens beslut den 28 september 2010, dnr 431-1409-10,
angående fråga om nyplanering av träd, etapp 4, Karlskrona.
Dnr 2006.1792.872
3. Kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2010, § 133,
Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av kolfilter Karlskrona
Vattenverk.
Dnr 2010.838.349
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-3.
_____
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§ 111
Övrigt
Stefan Lundin (FP) tar upp följande:
1. Har investeringskostnaderna för Hoglands Park, Parkgatan och
Borgmästaregatan som ska belasta företag och fastighetsägare reglerats
av berörda gäldenärer?
2. Avstängning av ventilationen på Thörnströmska gymnasiet.
Det var begärt att ventilationen skulle vara på under sommaren.
Enligt en ledamot i utbildningsnämnden har inte så varit fallet, vilket
medfört att det har varit risk för skador på musikinstrumenten.
Varför har ventilationen inte varit igång? Fråga till fastighetschefen.
3. Anläggningen på Lyckå Idrottsplats har i flera år inte fått det underhåll
på fastigheterna som den borde. Nu finns krav bland annat ifrån (FP) att
anläggningen rivs och att det byggs enligt standard som speglar 2010.
Stefan Lundin vill inte att det görs renoveringar som medför att kommunen
lägger ner pengar på anläggningen så att kommunen senare inte kan riva
byggnaderna. Bara akuta insatser bör utföras.
4. Pelletsanläggningen på Tvings skola har inte fungerat tillfredsställande
enligt fastighetschefen. Inför omställning från fossilt bränsle i andra
anläggningar i kommunen bör förvaltningen se i vilka anläggningar
investeringar ska ske. Hur bygger kommunen anläggningarna?
5. På Movägen i Rödeby finns parkeringsproblem. På området mellan
Swedbank och vårdcentralen finns ett antal parkeringsplatser med två
cykelställ. Kan cykelställen flyttas in närmare torgbildningen, så att det
lämnas utrymme att öka antalet parkeringsplatser? Parkeringsplatserna på
detta område borde också vara tidsbegränsade, ett antal timmar och
korttidsparkering för att underlätta för affärsinnehavarnas kunder.
Fråga till gatu/hamn/parkchefen.
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forts. § 111
6. Claes-Urban Persson (S) efterlyste en redovisning kring byggtider och
kritik som funnits i massmedia angående brounderhåll på Infartsleden.
Förvaltningschef Anders Jaryd redovisar PM från gatuingenjör Bo Vestlund.
7. Hur lång är acceptabel handläggningstid för övergivna personbilar etc?
För närvarande ligger en övergiven personbil i diket vid cirkulationsplatsen i
Torskors. Bilen har legat där tre veckor.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
8. Lola Sellberg (S) påpekar att hon fortfarande väntar på svar om
förbättringar av lekplatsen i Inglatorp.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 oktober 2010
§ 101 Information
- Investeringsuppföljning per den 30 september 2010 och prognos
§ 102 Medborgarundersökning 2010
§ 103 Svar på medborgarförslag angående Wämöhallen
§ 104 Svar på medborgarförslag: Hundrastgård i Kungsmarken eller dess omnejd
§ 105 Svar på medborgarförslag att rusta upp lekparken i Spandelstorp
§ 106 Svar på motion angående Kovikens parkområden på Saltö
§ 107 Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats
§ 108 Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 109 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 110 Meddelanden
§ 111 Övrigt
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Plats och tid

Rådhuset, sal 3
Onsdagen den 27 oktober 2010 kl 14.00 – 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)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Veronica Lahte (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)
Patrik Andersson (S)

Närvarande

ersättare

Britt Hagström (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
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
Assistent Eva Franzén Bergstrand

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

§§ 101 - 111

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 12 november 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2010-10-27

4

Sammanträdesprotokoll

Akten

§ 101
Information
-

Investeringsuppföljning per den 30 september 2010 och prognos 2010.
Dnr 2010.342.042
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.

-

Gästhamnsverksamheten i Karlskrona kommun
Antal gästnätter 1992-2010.
Dnr 2010.1433.846

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2010.448.106)
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1221.106

§ 102
Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökningen 2010
Kommunledningsförvaltningen har remitterat medborgarundersökningen
2010 till styrelser och nämnder med uppdrag att analysera resultatet utifrån
respektive ansvarsområde och redovisa vilka åtgärder som ska vidtas.
Undersökningen har genomförts av SCB under våren 2010 i 90 kommuner.
Den särskilda rapporten med jämförelser mellan Karlskrona, Kalmar,
Kristianstad, Växjö och Halmstads kommuner sänds ut först i höst och ingår
således inte i denna remiss. Förra medborgarundersökningen där Karlskrona
deltog genomfördes under hösten 2008.
Medborgarundersökningen 2010 är liksom tidigare undersökningar indelad i
tre sektioner med underrubriker från ett antal kommunala verksamheter inom
varje sektion.
Sektion A redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommun som en plats
att leva och bo på. Underrubrikerna miljö, kommunikation, fritid och
bostäder berör tekniska nämndens verksamhet.
Sektion B redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommuns
verksamheter. Underrubrikerna gator och vägar, gång- och cykelvägar,
vatten och avlopp samt renhållning är verksamheter där tekniska nämnden
har huvudansvaret. Även under rubrikerna miljöarbete och fritid-idrott är
tekniska nämnden starkt involverad i.
Sektion C redovisar synen på medborgarinflytandet inom Karlskrona
kommuns verksamheter. Här berörs tekniska nämnden enbart generellt.
Kommunens genomsnittsbetyg under sektion A ligger något över
genomsnittsbetyget för samtliga 90 kommuner i undersökningen.
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forts. § 102
Karlskronas betyg under sektion B är lika med genomsnittsbetyget för
samtliga kommuner medan betyget för sektion C ligger under genomsnittet
för samtliga kommuner. Karlskronas betyg har förbättrats något inom alla tre
sektionerna jämfört med resultaten 2008.
Inom sektion A får kommunen bra betyg för miljön, särskilt för landskap och
natur, men även vad gäller parker, grönområden och strövområden. Inom
begreppet fritid är också betyget bra. Betygen för bostäder har förbättrats
sedan 2008, där särskilt frågan om hur kommunen planerar för bostäder nu
uppfattas mer positivt. Även betyget för trygghet har förbättrats, främst när
det gäller tryggheten vid vistelse utomhus på kvällar och nätter.
Trygghetsbetyget ligger dock fortfarande under genomsnittsbetyget för
samtliga kommuner. Däremot ligger betyget för kommunikationer nu över
kommungenomsnittet. Kollektivtrafikens linjesträckning och tillgången till
flygförbindelser inom rimligt avstånd får högst betyg, medan
kollektivtrafikens biljettpriser drar ner betyget.
Inom sektion B får fritid-idrott ett bra betyg och ligger väl över
jämförelsekommunerna. Vatten och avlopp får bäst betyg av tekniska
nämndens specifika verksamheter följt av renhållning. Dock ligger betygen
för båda verksamheterna under kommungenomsnittet och kvar på samma
nivå som 2008. Betyget för kommens åtgärder mot klotter och annan
skadegörelse har höjts sedan förra undersökningen. Lägst betyg av nämndens
verksamheter får gator och vägar och Karlskrona ligger också här efter
kommungenomsnittet. Det sammanlagda betyget har sänkts sedan 2008
främst på grund av att underhållet av gator och vägar samt för snöröjning nu
är lägre. Betyget för gång- och cykelvägar har höjts något och ligger kvar i
nivå med jämförelsekommunerna. Trafiksäkerheten på gång- och
cykelvägarna får ett klart bättre betyg än 2008. Vad gäller miljöarbete ligger
Karlskrona kvar på samma betygsnivå som 2008 och fortsatt klart under
medelvärdet för samtliga kommuner. Här är det städning av
återvinningsstationer som får lägst betyg. I framtiden bör betyget för
miljöarbete kunna förbättras, eftersom den nya och moderna
återvinningscentralen i Bubbetorp har öppnats.
Resultatet under sektion C bör analyseras på kommunledningsnivå, varför
det inte ytterligare kommenteras här.
Utöver enkätsvaren har deltagarna i undersökningen kunnat lämna skriftliga
synpunkter på kommunens service. För tekniska nämndens verksamheter har
dessa främst handlat om gator och vägar, parkeringsmöjligheter i centrum
och hotellbyggnationen på gasverkstomten.
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forts. § 102
Med stöd av undersökningen bör i budgetplanering hänsyn tas till att:
1. att Karlskrona kommun i kommande budgetplanering överväger
möjligheten att öka sina underhållsinsatser på gator och vägar samt gångoch cykelvägar,
2. att utöka snöröjningen på gång- och cykelvägar, samt
3. att öka insatser mot klotter och annan skadegörelse.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 september, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ovanstående yttrande till kommunledningsförvaltningen.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.444.821)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2007.924.821

§ 103
Svar på medborgarförslag angående Wämöhallen
Lennart Lindgren har lämnat ett medborgarförslag om att använda
Wämöhallen som förvaringsplats för husvagnar och båtar.
Tekniska förvaltningen har den 26 november 2008 yttrat sig i ärendet.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 13 mars 2007 § 71 beslutat att
ärendet utgår.
Rivning/nedmontering av hallen har påbörjats varför medborgarförslaget
inte längre är aktuellt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.103.310)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.545.310

§ 104
Svar på medborgarförslag: Hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd
Hundägare i Kungsmarken har i ett medborgarförslag föreslagit att en
hundrastgård anläggs i Kungsmarken eller dess omnejd (40 namnnamnunderskrifter bifogas förslaget). I skrivelsen lämnas förslag på
sex alternativa platser, av vilka två alternativ förordas. Man anger också
att man är intresserade av att vara delaktiga i processen och gärna hjälper till
med iordningställandet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat förslag om hundrastgård på
Trossö. Principen för att kommunen skall anordna hundrastgård har då
varit att skötsel skulle ske genom självförvaltning d v s att sökanden via en
förening frivilligt tar på sig ansvaret för skötsel av hundrastgården (städning
och tömning av papperskorgar/hundlatriner mm).
Frågan om hundrastgårdar utanför Trossö har ej tidigare varit aktuellt,
men tekniska förvaltningen ser det som positivt om detta kan ske i enligt
med ovan angivna förutsättningar. Denna skulle därmed kunna bli den
första hundrastgården inom kommunen.
Tekniska förvaltningen har även haft samråd med Karlskronahem som
är intresserade av att medverka i finansiering av anordnande av en
hundrastgård under ovan angivna förutsättningar.
Den totala anläggningskostnaden bedöms uppgå till ca 60 000 kronor.
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Av de i skrivelsen föreslagna platserna är tekniska förvaltningen och
Karlskronahem överrens om att den lämpligaste platsen är den i
medborgarförslaget angivna platsen nr 4 det vill säga nordväst om
Kungsmarksplan där det redan idag finns en lämplig grusyta.
Förvaltningen har även varit i kontakt med medborgarförslagets
kontaktperson som ser positivt på ovan angivna lösning och avser nu försöka
lösa frågan om självförvaltning med övriga intresserade hundägare inom
Kungsmarksområdet. En ytterligare förutsättning är att även andra
hundägare, förutom Kungsmarksboende, ges tillträde till en eventuell
hundrastgård.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tillsammans med
Karlskronahem anordna en hundrastgård inom Kungsmarken enligt ovan
och under förutsättning att skötseln kan ordnas av de boende genom
självförvaltning, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.312.332)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.861.332

§ 105
Svar på medborgarförslag att rusta upp lekparken i Spandelstorp
Nathalie Ahlin, Karlskrona, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. ” Rusta upp lekplatsen i Spandelstorp i skogen vid Musikgatan och
ängen.”
2. ” Varför inte sätta dit en slänggunga som finns på
Spandelstorpsskolan?”
Som motivering framförs bland annat att ”rutschkanan i parken är gammal
och barnen slår sig, däckgungan är också gammal och sliten. Man tror att
man ska slå i stolpen och barnen blir snurriga av den”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober, reviderad
den 11 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Parkenheten är medveten om att större delen av kommunens lekplatser är i
dåligt skick. Renovering utförs varje år i enlighet med investeringsanslaget
och efter en turordning.
I medborgarförslaget framgår inte tydligt om det gäller lekplatsen på
Fagottgatan eller den på Orkestergatan. Vad det gäller Orkestergatan är den
helt nyrenoverad (bekostad av exploateringen av det nya bostadsområdet)
och en av de största kommunen har. Tanken är att lekplatsen på Fagottgatan
ska kunna läggas ner nu när lekplatsen Orkestergatan är renoverad, eftersom
de ligger nära varandra och upptagningsområdet täcks in av den
nyrenoverade lekplatsen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen (KS 2010.275.331)
Tekniska förvaltningen/Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.885.331

§ 106
Svar på motion angående Saltö, Kovikens parkområde
Sverigedemokraterna genom Alf Stålborg, Karlskrona, har lämnat in
rubricerade motion. Skrivelsen består av följande text;
”Parkområdet används som båtuppläggningsplats och förhindrar skötsel
av området sommartid då en del båtar blir kvar hela året.
Föreslår att båtarna endast får uppläggas i parken under tiden
15 september till 15 maj.
Skyltar bör sättas upp som anger när uppläggning får ske.
Samråd bör ske med Saltö-Ekholmens trädgårds- o intresseförening.”
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober, reviderad
den 20 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen är medveten om problemet sen lång tid tillbaka, inte bara på
Saltö utan runt om på kommunal parkmark. Idag är det inte tillåtet att lägga
upp båtar på kommunal parkmark.
De senaste två åren har tekniska förvaltningen inventerat bryggor som
byggts på kommunal mark, nästa steg blir att se över om det finns kommunal
mark som kan användas för uppläggning av båtar.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Sign
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Kommunstyrelsen (KS 2009.814.537)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1979.537

§ 107
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats
Gerthie Olsson (S) har inlämnat en motion med förslag om att
kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska nämnden och miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att i samråd med Landstinget Blekinge utreda
möjligheten att bygga ett trafiksäkert och framkomligt ”Bergåsa
Resecentrum” i enlighet med förslaget i motionen.
Motionären påpekar att tågstoppet och busshållplatsen vid Bergåsa servar
många besökare och arbetspendlare till Blekinges största arbets- och
besöksplats, Blekingesjukhuset, samt ytterligare ett stort antal studerande
och arbetspendlare som har Gräsvik, Galgamarken och Bergåsa som studieoch arbetsplats. Utrymmet vid busshållplats Wämö Center är mycket
begränsat och utgör en ”flaskhals” där gående, cyklister och
kollektivtrafiken skall samsas med övrig trafik. Motionären föreslår att mera
utrymme skapas för kollektivtrafiken och resenärer genom att vissa
byggnader mot gatan rivs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober, reviderad
den 20 oktober 2010, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning om den besvärliga och otrygga
trafiksituationen som råder främst för gående och cyklister vid Wämö
Center. Dock anser förvaltningen att plankorsningen mellan väg och
järnväg utgör den största säkerhetsrisken. I denna korsning passerar varje
dygn 54 tåg, cirka 700 bussar, ett mycket stort antal gående och cyklister,
utryckningsfordon samt övrig trafik. Förvaltningen får idag information om
att många gående chansar och springer mot rött ljus i vägkorsningen
och/eller kryper under fällda bommar.

forts.
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Sign

Sign
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forts. § 107
Kust- till kustbanan skall rustas upp (nya spår och kontaktledningar).
Arbetena skall vara klara till juni 2013. Efter upprustningen kommer
korsningen att passeras av cirka 70 tåg per dygn.
Med utökad tågtrafik kommer cirka 108 tåg alltså dubbelt så många att
passera korsningen per dygn. Trafiksituationen kommer att bli ohållbar
med planerad trafik och bibehållen plankorsning. Enligt tekniska
förvaltningens uppfattning bör korsningen byggas om och det
bör göras samtidigt som banan rustas upp och tågtrafiken tillfälligt upphör.
Trafikverket och Karlskrona kommun i samverkan har tagit initiativ till en
förstudie som syftar till att ta fram ett förslag på en säkrare korsning för alla
trafikslag. I förstudien kan även busshållplatsen vid Wämö Center studeras
för att även här förbättra trafiksituationen.
Kostnaden för ombyggnad av plankorsningen ingår ej i upprustningskostnaden för kust- till kustbanan. Diskussioner pågår mellan flera parter
för att lösa finansieringen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.576.214

§ 108
Detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Syftet med den nya detaljplanen är att pröva möjligheten att utöka andelen
byggbar mark på fastigheterna som ligger närmast väg E22.
Planområdet ligger norr om väg E22 i Nättraby. Hela planområdet är ungefär
4,5 ha stort och omfattas av en detaljplan laga kraft vunnen 1971 som anger
användningen småindustriändamål. En stor del av fastigheterna närmast väg
E22 utgörs idag av mark som inte får bebyggas då gällande detaljplan
innehåller ett markreservat för framtida utbyggnad av E22 till fyrfilig väg.
Då E22 numera är utbyggd är detaljplanens syfte att pröva möjligheten att
utöka andelen byggbar mark på fastigheterna som ligger närmast väg E22.
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet trafikmatas från Gamla Landsvägen. Alla fastigheter har utfart
via fastigheten Västra Nättraby 6:17 som ägs av Karlskrona kommun.
Kommunen är inte huvudman för den gemensamma utfarten utan det är
enskilt huvudmannaskap för genomförande, drift och underhåll.
Trafikverket är huvudman för Gamla Landsvägen.
Parkering löses på respektive fastighet.
Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 oktober 2010, reviderad den 11 oktober 2010, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Västra Nättraby 6:94 m fl., Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 109
Delegation
Tekniska nämnden arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 22 september 2010
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2010.1130.452
2010.1145.452
2010.1154.452
2010.1155.452
2010.1165.452
2010.1166.452
2010.1167.452
2010.1168.452
2010.1169.452
2010.1176.452
2010.1177.452
2010.1188.452
2010.1189.452
2010.1190.452
2010.1195.452
2010.1196.452
2010.1203.452
2010.1223.452
2010.1228.452
2010.1237.452
2010.1244.452
2010.1254.452
Meddelande om återtagen ansökan
2010.1134.452
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forts. § 109
Omfördelning av anslag från gruppboende Kyrkvägen till Hasslö
förskolelokaler, samt
Förtätning Sturkö till Hasslö förskolelokaler.
Dnr 2010.1255.290
Disposition av 2010 års klumpanslag från energieffektiviseringar
till projekt Wämöskolan, matsal, energiprojekt, etapp 1.
Dnr 2010.1181.291
Disposition av 2010 års klumpanslag för energieffektiviseringar
till projekt Wämöskolan, matsal ventilation etapp 1.
Dnr 2010.1182.291
Omfördelning av anslag från projekt gruppboende Kyrkvägen till projekt
skadegörelse Sunnadalskolan och projekt brandåtgärder Oden.
Dnr 2010.1183.291
Disposition av 2010 års anslag för hamnen till projekt undersökning
handelshamnen.
Dnr 2010.1274.825
Disposition av 2010 års anslag för anpassning nya busshållplatser till projekt
anpassning busshållplatser Hässlegården och Kungsmarken.
Dnr 2010.1275.311
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt flytbrygga
Stenshamn.
Dnr 2010.1271.825
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt flytbrygga
N Backen.
Dnr 2010.1272.825
Disposition av 2010 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Y-bommar Långö m m.
Dnr 2010.1273.825
Disposition av 2010 års anslag för muddring hamnen till projekt muddring
Sandhamn.
Dnr 2010.1288.825

forts.
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forts. § 109
Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift avseende stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Stortorget.
TN 65/10
Lokal tillfällig trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Ronnebygatan.
TN 67/10
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Stenbergsgränd,
Karlskrona kommun
TN 68/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om reserverad
parkering på Norra Smedjegatan, Karlskrona kommun
TN 69/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbjuden
färdriktning på Norra Kungsgatan, Karlskrona kommun
TN 70/10
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning för parkering på
Norra Kungsgatan, Karlskrona kommun
TN 71/10
Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Saltövägen, Karlskrona
kommun
TN 72/10
Lokal trafikföreskrift om reserverad parkeringsplats på Stenbergsgränd,
Karlskrona kommun
TN 73/10
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Vallgatan, Karlskrona kommun
TN 74/10
Lokal trafikföreskrift om högsta hastighet på Riksvägen, Karlskrona
kommun
TN 75/10
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forts. § 109
Anbud
Nybyggnad av LSS-boende Inglatorp 1:31
Dnr 2010.413.052
Verkö skola byggnad 01
Dnr 2010.346.052
Ombyggnation av lekplats Spandelstorps allé etapp I 2010-10-21
Dnr 2010.316.052
PE-rör
Dnr 2010.1226.053
Verkö Färjeterminal Elanslutning Fartyg
Dnr 2010.564.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 110
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 14 september 2010, dnr 258-2472-2010,
om motortrafikled och om förbud att köra i viss riktning på väg E22 med
anledning av nya på- och avfartsramper vid trafikplats väst.
Dnr 2010.1218.511
2. Länsstyrelsens beslut den 28 september 2010, dnr 431-1409-10,
angående fråga om nyplanering av träd, etapp 4, Karlskrona.
Dnr 2006.1792.872
3. Kommunfullmäktiges beslut den 23 september 2010, § 133,
Begäran om investeringstillstånd ombyggnad av kolfilter Karlskrona
Vattenverk.
Dnr 2010.838.349
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-3.
_____
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§ 111
Övrigt
Stefan Lundin (FP) tar upp följande:
1. Har investeringskostnaderna för Hoglands Park, Parkgatan och
Borgmästaregatan som ska belasta företag och fastighetsägare reglerats
av berörda gäldenärer?
2. Avstängning av ventilationen på Thörnströmska gymnasiet.
Det var begärt att ventilationen skulle vara på under sommaren.
Enligt en ledamot i utbildningsnämnden har inte så varit fallet, vilket
medfört att det har varit risk för skador på musikinstrumenten.
Varför har ventilationen inte varit igång? Fråga till fastighetschefen.
3. Anläggningen på Lyckå Idrottsplats har i flera år inte fått det underhåll
på fastigheterna som den borde. Nu finns krav bland annat ifrån (FP) att
anläggningen rivs och att det byggs enligt standard som speglar 2010.
Stefan Lundin vill inte att det görs renoveringar som medför att kommunen
lägger ner pengar på anläggningen så att kommunen senare inte kan riva
byggnaderna. Bara akuta insatser bör utföras.
4. Pelletsanläggningen på Tvings skola har inte fungerat tillfredsställande
enligt fastighetschefen. Inför omställning från fossilt bränsle i andra
anläggningar i kommunen bör förvaltningen se i vilka anläggningar
investeringar ska ske. Hur bygger kommunen anläggningarna?
5. På Movägen i Rödeby finns parkeringsproblem. På området mellan
Swedbank och vårdcentralen finns ett antal parkeringsplatser med två
cykelställ. Kan cykelställen flyttas in närmare torgbildningen, så att det
lämnas utrymme att öka antalet parkeringsplatser? Parkeringsplatserna på
detta område borde också vara tidsbegränsade, ett antal timmar och
korttidsparkering för att underlätta för affärsinnehavarnas kunder.
Fråga till gatu/hamn/parkchefen.
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forts. § 111
6. Claes-Urban Persson (S) efterlyste en redovisning kring byggtider och
kritik som funnits i massmedia angående brounderhåll på Infartsleden.
Förvaltningschef Anders Jaryd redovisar PM från gatuingenjör Bo Vestlund.
7. Hur lång är acceptabel handläggningstid för övergivna personbilar etc?
För närvarande ligger en övergiven personbil i diket vid cirkulationsplatsen i
Torskors. Bilen har legat där tre veckor.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
8. Lola Sellberg (S) påpekar att hon fortfarande väntar på svar om
förbättringar av lekplatsen i Inglatorp.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 23 november 2010
§ 112

Information
- Rapport Personalnyckeltal per den 30 september 20 I 0
- Utvärdering av lekplatser i Karlskrona kommun,
- resultat av minskning av 84 lekplatser, samt
- förslag till lekplats i Spandelstorps alle
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson informerar.

§ 113 Förslag till taxor 2011
§ 114 Projekteringstillstånd MoS (Motorway of the Sea)
§ 115 Svar på motion: Till- och ombyggnad av Säbyvallen

§ 116 Ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m fl,
Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 117 Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1: 12 m fl, Fäjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 118 Detaljplan för del av Säby 4: 14 m fl , Trummenäs,
Karlskrona konunun, Blekinge län
§ 119 Anmälan om delegeringsbeslut

§ 120 Meddelanden
§ 121 Övrigt
Extra ärende
§ 122 Ekonomiskt utfall och årets händelser 2010-10-31 och prognos 2010
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Lyckeby Vattenverk
Tisdagen den 23 november 2010 kl 14.00- 15.45

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Percy Blom (S), kl 14.00-15.10
Lars-Göran Forss (M)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Åke Håkansson (S)
Göte Hemiksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)
Britt Hagström (M)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S), kl 15.10-15.45

Närvarande

ersättare

Claes-Urban Persson (S) kl 14.00-15.10
Ove Uppgren (SD)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson,§§ 112-114
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd,§§ 112-118
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
V A/Renhållningschef Ke1meth Johansson
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Stefan Lundin

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sommo nlrOd esdotum

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammantrödesprotokoll

W
~~b~·K~;1~;~~ f':............... .
A

Sekreterare

Ordförande

2010-11-23

n GW ~JtlJ

Underskrifter

Blod

,(A/\

§§ 112-122

Q..~(J.~(J.-: :. .r-v./~'.11...d.a 1./).,~
steranlZ~;din
Tommy Olsson

Justerare

Tillkätmagivande av protokollsjusteringen av har den \ ~ december 2010 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten

· JklJAA~
.. ... ... .. ...........
\' ... ..... ...... .

Stg n

Slgn

Sign

3

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sommon1röde1dotum

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammantrödesprotokoll

2010-11-23

§ 112
Information
1.
Rapport personalnyckeltal per den 30 september 2010.
Dm 2010.340.026
2. Övrigt
a. Landskapsarkitekt Pernilla Johansson och gatu/hamn/parkchef
Karl-Johan Svärd redovisar förslag till ombyggnad av en lekplats,
samt borttagning av ett antal lekplatser i Spandelstorp.
b. Gatu/hamn/parkchef besvarar Jörgen Johanssons (C) begäran,
från tekniska nämndens sammanträde den 29 september 20 IO, § 100,
pkt 1, om att en plan för avveckling av latrinkärl ska presenteras för
tekniska nämnden.
c. På fråga från Jörgen Johansson (C) den 29 september 2010, § 100,
pkt 5, svarar gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd att skyltning på
landsbygden ska ske i samråd med mark- & exploatering, strategisk
utveckling, kommunledningsförvaltningen.
d. Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd besvarar fråga från
Stefan Lundin (FP) angående parkeringsproblem vid Movägen i
Rödeby. Från tekniska nämndens sammanträde den 27 oktober 2010,
§ 111, pkt 5.
e. Stefan Lundin (FP) tar upp tidigare ställd fråga (bland annat vid
tekniska nämndens sammanträde den 27 oktober 2010, § 111 pkt 8.)
om förbättring av lekplatsen i Inglatorp.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson besvarar frågan.

Tekniska nämnden beslutar

att ta informationen till dagens protokoll.
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1322.041

§ 113
Förslag till taxor år 2011
Delegation
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktion är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna.
Vatten- och avlopps- samt renhållningstaxan är undantagna delegationen
och har redovisats i särskilda ärenden (tekniska nämnden den 29 september
2010, §§ 89 och 90) för beslut i kommunfullmäktige.

Budgetdirektiv
Direktiven anger att avgiftshöjning 2011 med minst 2 % är realistisk med
anledning av förväntad löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och räknar upp
2011 års taxor med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas sällan och
genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja dessa taxor med
längre tidsintervall.
Samtliga taxor i förslaget är redovisade exklusive moms.
Arrendeavgifter för masonitstugor och parceller har behandlats i separat
taxeförslag för beslut i tekniska nämnden 29 september 2010 § 92 och§ 91
och ingår ej i taxeförslag 2011.
Med anledning härav ställer Claes-Urban Persson (S) fråga om tekniska
förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp som arbetar med en fördjupad utredning
i ärendet i enlighet med tekniska nämndens beslut.
En arbetsgrupp är tillsatt bestående av gatu/hamn/parkchef Karl-Johan
Svärd, konsult Benny Ohlsson, förvaltningschefAnders Jaryd,
kommunjurist Maria Thuresson och plan- och bygglovschef Ola Swärdh,.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar

1. att fastställa taxor 2011 i enlighet med tekniska förvaltningens förslag
med följande komplettering/ändring,

2. att under rubrik"Avgift för torgförsäljningsplats" komplettera med
Jämjö torg, Rödeby torg och Kristianopels hamnområde, samt
3. att taxa "Husbilsuppställning Tallebryggans gästhamn" ändras till
husbilsuppställning i anslutning till gästhamnar.
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2010.1473.532

Kommunstyrelsen (KS 2007 .18 .105)
Tekniska förvaltningen/förvaltningschef Anders Jaryd
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

§ 114
Projekteringstillstånd MoS-projektet
Karlskrona konunun har beviljats EU-bidrag inom ramen för projektet
Motorways of the Sea.
Den totala investeringsbudgeten omfattar 5,7 Meuro.
Vid ansökningstillfället motsvarade detta 59 mkr och med eurokurs enligt
EU-index för november 2011 på 9,32 kr motsvarar det 53 mkr.
Finansiellt avtal är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande
Karl-Gösta Svensson den 7 maj 2009.
Beslut om EU-bidrag anmält är till kommunstyrelsen den 7 september 2010.

\01be\) ·\1 I\ blo1 J? g

Projektet är fördelat på sju delprojekt:

er0~H&r ,5\ru ke VI
+~bel! .

lnvesterlngsprojekt

R~~J t

Oi V

VYied 6\-Dd
·fV VV171 \ ·h~ \V) qIS _

A3. Renovering av industrispår
A4. Elekrifiering av industrispår
A5.Väg-~ärnvägskorsningar
A6. Bulleravskärmning
A7 . Rangerspår

\V! CjeM, J.G t:
I

JOl 1 .0\

.1°/i
<J

,f
w~

AB. ITS Trafikledningssystem

Avskr
tid
år

30
30
25
30
30
15

.Se, bi \Ot Cj Ut 1.

Kapltal- Kapitalkostnad kostnad
2011
2012

0
0

I Kapltalkostnad
2013

Kapltalkostnad
2014

0 1 422 853 1 396136
0 1067140 1047102

0
0
0
0
0
0
207 826 306 306

382 912
474 284
202 757
298157

374 977
702 521
198 949
290 008

~~( }___,~A9=.=La=n=d=ela=n=sl=ut=ni=ng=========Sä=ij=s=till=K~a~rls~kr~o~na=B~a~lti~c~Po~rt=============::::;::;===;:;=

'li--/J/l
r;--~~~
Bidraget från EU är 20
r •summa

207 828 306 306 3 848104 4 009 694

% av beviljad investeringsutgift och utgör
1,1 Meuro, motsvarande 10,6 mkr med eurokurs på 9,32 kr, enligt
EU-index för november 2011.
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Investeringstillstånd har lämnats av kommunstyrelsen den 11 maj 20 I 0 §
113, för delprojektet som avser landelanslutning.
Överlåtelse av landelanläggningen till Baltic Po11 AB kommer att
genomföras när delprojektet är avslutat den 31 december 2010.
Projektering av delprojekten kommer att genomföras i samverkan med
Trafikverket som parallellt bedriver upprustning av E1mnabodabanan, som
också ingår i MoS-projektet.
Projekteringskostnaden bedöms omfatta 4 mkr.
Ökade driftskostnader för gata/hamn/parkavdelningen bedöms till
100-200 tkr/år.
Bedömd kapitalkostnad beräknas bli 3,7 mkr/år 2013 och 3,9 mkr/år 2014
när projektet i sin helhet är genomfö11. Tekniska nämnden kan inte rymma
denna driftkostnadsökning inom nuvarande ram, investeringen kräver därför
en ökad budgetram. Möjligheterna till ökade intäkter är svåra att bedöma
men kommer inledningsvis att vara marginella innan transportstråket blivit
etablerat. Intäktsutvecklingen bör följas upp inför
vaije budgetår och leda till korrigering av vaije års budgetram.
Antagen intermänta är 4,3 %.
Hela MoS-projektet kommer att pågå fram till och med första halvåret 2013.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 november 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

1 att bevilja tekniska förvaltningen projekteringstillstånd för MoS-projekte~
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Idrotts- och fritidsnämnden (!FN 2008.073.821)
Kommunstyrelsen för kännedom (KS 2008.736.821)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2007 .1482.805

§ 115
Svar på motion avseende till- och ombyggnad av Säbyvallen

Lars Hildingsson (S) och Birger Wernersson (S) har inkommit med motion
där de föreslår kommunfnllmäktige besluta att idrotts- och fritidsnämnden
får i uppdrag att utreda och anlägga erforderliga ytor för att möta behoven i
anslutning till befintlig idrottsplats (Säbyvallen) i samråd med Ramdala IF.
Idrotts- och fritidsnämnden har, den 14 december 2009 § 77, beslutat
att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från berörd/a
nämnd/nämnder.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Kommunen har tagit fram en fördjupad översiktsplan för
Trummenäsområdet, vilken även omfattar Säby och Säbyvallen.
Fördjupningen föreslår ny och kompletterande bebyggelse bland annat inom
och i anslutning till Säby.
CA-fastigheter AB som äger mark inom området har kontaktat
samhällsbyggnadsförvaltningen och begärt att kommunen påbötjar
detaljplanearbete i Säbyområdet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2010 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningens uppfattning är att i samband med detaljplaneläggning för nya
bostäder inom Säbyområdet även de ytor som erfordras för idrottsplatsens
utveckling även skall regleras i kommande detaljplan. Att föregripa detta
detaljplanearbete vore olyckligt ur såväl ekonomisk synpunkt som
samordningsaspekter.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande till idrotts- och fritidsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1381.214

§ 116
Ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m.fl., Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Plano1mådet är beläget i Lyckeby och omfattar fastigheterna Stärkelsen 2,
6 och 7. 01mådet begränsas i öster av Lyckebyån, i norr av Stärkelsevägen,
i väster av fastigheter längs med Tingsvägen samt i söder av Riksväg 745.
Enligt gällande detaljplan är byggrätten garage, detta för att möjliggöra
parkeringsbehovet vid fullt utnyttjande av intilliggande byggrätt med
bostäder upp till fyra våningar. Ändringen avser en sänkning av antal
våningar av intilliggande byggrätt från fyra våningar till max två våningar,
samt ändring av byggrätt garage till byggrätt bostäder max två våningar.
Området är anslutet till konununalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 3 november 2010 inkommit med yttrande och bes! utsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för del av Stärkelsen 2 m . fl.,
Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

§ 117
Ändring av byggnadsplan för Fäjö 1:12 m.fl., Fäjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
På södra Fäjö finns en äldre byggnadsplan från 1950-talet framtagen för
sportstugebebyggelse. Enligt planen får huvudbyggnad inte uppta större areal
än 100 kvm. Uthus och andra gårdsbyggnader får ha en sammanlagd areal
om högst 40 kvm. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 meter.
Syftet med ändringen av planen är att tillåta utökade byggrätter, under
förntsättning att anslutning görs till de kommunala vatten- och avloppsnäten.
Enligt översiktsplan 2030 kan detaljplaneändringar ske i syfte för att uppnå
ökade byggrätter anpassade för permanentboende om förutsättning för bland
annat VA-lösningar finns.
Ändringen innebär att äldre bestämmelser om byggnadsyta per tomt samt
byggnads läge upphävs. De ersätts med bestämmelser om största tillåtna
byggnadsarea per tomt, som ökas till att omfatta 20 procent av tomtarean dock högst 300 kvm, samt bestämmelser som styr byggnads placering
på tomt.
Bygglov för ny-, om- och tillbyggnad får ej medges fönän berörd fastighet
har anslutits till de kommunala vatten- och avloppssystemen.
Kommunen är ej huvudman för allmän plats.

Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 2 november 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av byggnadsplan för Fäjö 1: 12 m.fl., Fäjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1681.214

§ 118
Detaljplan för del av Säby 4:14 m.fl., Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för allmän granskning.
Planområdet är beläget på Trummenäs udde och omfattar cirka 19 hektar.
Området avgränsas i norr och söder av befintlig fritidsbebyggelse, i öster av
Trnmmenäsvägen och i väster av Torstävaviken.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse inom
fastigheten Säby 4:14 m.fl. i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på
Trummenäs udde. Förslaget medger 85 villatomter för permanentbostäder
och skapar i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i havsnära läge.
Tillfart till området föreslås från Trummenäsvägen via två nya infarter.
En exploatering ställer krav på förbättrad vägstandard samt att en långsiktig
lösning på vattenförsöijning och avloppshantering genomförs.
Trummenäsvägen på sträckan mellan campingen och föreslaget planområde
är i relativt dåligt skick och en utredning av denna har utförts parallellt med
planprocessen i syfte att åstadkoll1111a en bättre väg främst ur säkerhetssynpunkt. För att öka uppmärksamheten bland biltrafikanter samt bidra till
att en låg hastighet på sträckan bibehålls föreslås åtgärder i form av
gatubelysning, fatthinder samt avsmalning av vägen på vissa ställen.
Där möjlighet finns anläggs även mötesplatser längs vägen. Vägbredden längs
hela den aktuella sträckan kommer att vara rnnt fem meter och tillåten
hastighet bör regleras till 3 0 km/h.
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Även Trummenäsvägens anslutning till Sturkövägen är i dagsläget
otillfredsställande framförallt ur trafiksäkerhetssynpunkt och en
trafiksäkerhetsanpassning i form av en cirkulationsplats i korsningen
avses genomföras i samband med exploatering av aktuellt planområde.
Tillgänglighet till gång- och cykelväg är relativt god. Befintlig gång- och
cykelväg finns längs Trummenäsvägen från korsningen med Sturkövägen
fram till campingområdet. I samband med exploatering av området föreslås
en separat gång- och cykelväg med en bredd på 2,5 meter anläggas längs
med planområdet och Trummenäsvägen och vidare norrut.
Planområdet avses anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Dagvatten skall omhändertas lokalt och ledas till dagvattenmagasin
och/eller dagvattendamm på golfbanan.
Tekniska förvaltningen har inget att erima mot planförslaget och har i
skrivelse den 3 november 20 I 0 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar

att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Säby 4:14 m. fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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§ 119
Delegation

Tekniska nämnden arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 20 oktober 2010
Tekniska nämnden
Protokoll sammanträde den 27 oktober 2010
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 20 oktober 2010
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2010.1286.452
2010.1306.458
2010.1315.452
2010.1321.452
2010.1363.452
2010.1364.452
2010.1365.452
2010.1380.452
2010.1386.452
2010.1394.452
2010.1409.452
2010.1415.452
2010.1416.452
2010.1419.452
2010.1425.452
2010.1436.452
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Disposition av 2010 års anslag för Anpassning Nya Busshållplatser 2010
Rödeby och Trossö
Dm2010.1387.311
Disposition av 2010 års anslag för Anpassning nya Busshållplatser 2010
Sal tö och Dragsö
Disposition av 2010 års anslag för Maskiner klumpanslag 2010
Snöutrnstning
Dm2010.1389.310
Disposition av 2010 års klumpanslag för omklädningsrnm Oskarsvärn.
Dnr 2010.1457.299
Omfördelning anslag från energieffektiva fastigheter till värme Strömsbergs
skola.
Dm2010.1428.291

Anbud
Processkemikalier VA/Renhållning
Dnr 2010.869.053
Karlskrona Vattenverk ombyggnad
Etapp 4 El
Dnr 2010.734.341
Karlskrona Vattenverk ombyggnad
Etapp 4 Bygg
Karlskrona Vattenverk ombyggnad
Etapp 4 Maskin
Dm 2010.736.341

Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Östra
Strandgatan.
TF 76/10
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på Stålvägen.
TF 77/10
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forts. § 119
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om påbud att
köra i viss riktning på Landbrogatan.
TN 78/10
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Stortorget.
TN 79/10
Lokal trafikföreskrift om förbud mot genomfart med lastbil på Ringövägen.
TN 80/10
Tillfällig lokal trafikföreskrift om ändamålsplats för militär ceremoni på
Stortorget.
TN 81/ 10
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Södra
Kungsgatan, Karlskrona kommun.
TN 82/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om påbud att
köra i viss riktning på Enholmsvägen, Karlskrona kommun.
TN 83/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om påbud att
köra i viss riktning på Apotekarevägen, Karlskrona kommun.
TN 84/10
Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter.
TN 85/10
TN 86/10
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motorfordon på förlängningen av Rosenfeldtsvägen, Karlskrona kommun.
TN 87/10
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Blekingegatan, Karlskrona.
TN 88/10
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon på
Amiralitetstorget, Karlskrona kommun.
TN 89/10
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Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillståncl på Vallgatan, Karlskrona kommun.
TN 90/10
Lokal trafikföreskrift om ändamålsplats på Valhallavägen, Karlskrona
kommun.
TN 91/10
Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 92/10
Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på busslinga vid Gamla Infartsvägen,
Karlskrona kommun.
TN 93/10

Tekniska nämnden beslutar
att godkäima redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 120
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 7 oktober 2010, § 341
Rivningslov av befintlig skolbyggnad samt bygglov och byggamnälan för
nybyggnad av särskilt boende (gruppboende) på fastigheten Karlskrona 6:27.
Dnr 2010.1373.293

Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 20 I 0
2. § 200
Undantag för VA-kollektivet avseende upphandlingsbonus.
Dm 2007.681.100
3. § 203
Projekteringstillstånd för ombyggnad Telenor Arena Karlskrona (TAK)
Dnr 2010.1184.292
4. § 204
Industrikaj vid ABB.
Dnr 2010.1009.556
5. § 205
Tillägg rivningsobjekt - rivning av kommunala byggnader.
Dnr 2010.330.332
6. § 206
Investering avseende ombyggnad av Tullskolan.
Dnr 2010.323.291
7. Länsstyrelsens beslut den 15 oktober 2010, dnr 535-2261-2010
Amnälan om vattenverksamhet för anläggning av båthiss m m på fastigheten
Verkö 3:98 i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.1392.825
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forts. § 120
8. Länsstyrelsens beslut den 27 oktober 2010, dnr 258-2711-2010
Begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga på Riksväg 28.
Dnr 2010.1447.512
9. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 25 oktober 2010, § 60
Lyckeby GoIF/Lyckåvallen.
Dm 2010.1448.821

Ko111111unfi1//111äktiges beslut den 21oktober2010
10. § 145
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1september2010.
Dnr 2010.445.004
11. § 146
Miljöbokslut för år 2009.
Dnr 2010.1461. 042
12. § 148
Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i samband med behandling
av delårsrapport april 2010.
Dnr 2010.342.042
13. § 149
Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2010.342.042

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-13.
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§ 121
Övrigt
1. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga från Stefan Lundin (FP),
ställd vid tekniska nämndens sammanträde den 27 oktober 2010 § 111,
avseende avstängning av ventilationen på Thörnströmska gymnasiet
sommaren 2010.
2. Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar fråga från Stefan Lundin
(FP), ställd vid tekniska nämndens sammanträde den 27 oktober 2010 § 111,
avseende investeringskostnaderna för Hoglands Park, Parkgatan och
Borgmästaregatan.
3. Sveriges Arkitekter Blekinge Kalmar har nominerat Karlskronas
stadsmiljö tillsammans med två projekt i Kalmar till arkitekturpriset 2010.
Fredagen den 26 november kommer det att offentliggöras vilket projekt
som tilldelats priset.
4. Tekniska nämndens decembersammanträde är flyttat från den 14 till
den 21 december.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.342.042

Extra ärende
§ 122
Ekonomiskt utfall och årets händelser 2010-10-31 och prognos 2010
Budgetramen för skattefinansierade verksamheter uppgår till 93,7 mkr och
har ökat från 63, 1 mkr den 31 december 2009.

Prognos 2010 för tekniska förvaltningens verksamheter är -6 mkr.
Kommunfullmäktige beviljade den 27 maj 2010 tekniska nämnden en
utökad ram på 6 mkr för rivning av fastigheter. Ett antal utpekade
kommunala fastigheter där bedömning gjo1is att rivning är den mest
fördelaktiga åtgärden ur ekonomisk synvinkel ska utföras.

Periodens resultat, avvikelse mot budget +20.508 tkr
minus= negati11 resultat

Vht-omrAde
Vatten- och avlopp1Renhållnl'!9_
Fast!ahet
Gata/hamnt.e._ark
Centrala verksamheter
Summa

Resultat för perioden, I tkr
avvikelse mot budget
10 774
14 567
-2 335
-2 499
20 508

Budgetomslutning
Inkl kommunbldraJL
175 340
380 018
168 407
30 582
754 347

Det positiva resultatet för perioden beror till största delen på att
- upphävande/återställande av underhållstimeouten 2009 och 2010 beslutats
under andra kvartalet, men kommer att upparbetas under resterande del av
året, 5,6 mkr,
- mediaförbrukningen och sänkning av temperaturen på uthyrda lokaler har
ett positivt resultat på drygt 8 mkr,
- fo1isatt positiv trend med lägre kostnader för skadegörelse och fukt/mögel
på uthyrda lokaler, +1,3 mkr samt
- brukningsavgifter och anslutningsavgifter VA ger ett överskott på
ca 4,5 mkr.
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forts.§ 122

Investeringar 2010, status 2010-10-31
Total budget t o m 2010

396 483 tkr

Avslutade investeringar 2010-10-31

70195 tkr

Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010

14 578 tkr
48 791 tkr

Pågående investeringar

257 887 tkr

- varav bokförda utgifter tom 2009-12-31

113 780 tkr

- varav bokförda utgifter tom 2010-10-31

171 273 tkr

- prognos 2010

55 279 tkr

- prognos över till 201 1

31 335 tkr

Tekniska nämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut per den 31 oktober 2010.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 21 december 2010
§ 123 Information
- Investeringsuppföljning per den 30 november 2010 och prognos

§ 124 Upplåtelse offentlig plats för serveringsvagnar
§ 125 Svar på skrivelse från Ingemar Karlsson avseende Ristorgstrappan
§ 126 Svar på medborgarförslag: Sälj stenar till den ”Spanska trappan” genom
idrottsföreningar
§ 127 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 128 Meddelanden
§ 129 Övrigt
Extra ärende
§ 130 Förslag till revidering av policy för uteserveringar
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Plats och tid

Studiebesök Torhamns hamn, Sandhamns hamn och Kristianopels hamn
Sammanträdeslokal Kristianopels Gästgiveri
Tisdagen den 21 december 2010 kl 13.00 – 16.50

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)
Veronica Lahte (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (FP)
Patrik Andersson (S)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Britt Hagström (M)
Lennart Svantesson (KD)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Fastighetschef Anders Kumlin
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Lotta Törnström

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen den 29 december 2010 kl 09.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lotta Törnström

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………
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december 2010 anslagits på kommunens
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§ 123
Information
- Investeringsuppföljning per den 30 november 2010 och prognos 2010.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.
Dnr 2010.342.042
- Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef, informerar om snöröjningsarbetet
mm som pågår just nu på grund av den besvärliga vädersituationen.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2010-12-21

5

Sammanträdesprotokoll

Nordea Bank AB, Håkan Lemark
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Parktekniker Birger Wernersson
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2010.1590.311

§ 124
Upplåtelse offentlig plats för serveringsvagnar
Efter beslut i tekniska nämnden den 28 maj 2001 finns det endast en plats
kvar på Ronnebygatans gågata för serveringsvagn och denna plats är vid
Ronnebygatan 44, utanför Nordea Bank.
Kontorschefen Håkan Lemark vid Nordea Bank har via mail framfört att
banken inte blev tillfrågad när tillstånd gavs för serveringsvagn på denna
plats och motsätter sej att avtalet som löper till den 31 december 2010
förlängs. Skälen som framförs är att serveringsvagnen skymmer bankens
entré och bankomat.
Tekniska förvaltningen har förståelse för framförda synpunkter och menar
att förutsättningarna för serveringsvagnar på gågatan efterhand har
förändrats bland annat på grund av nya uteserveringar. Förvaltningen
anser det lämpligt att den kvarvarande platsen för serveringsvagn utgår
och hänvisar förhyraren till annan lämplig plats och har i skrivelse
den 5 december 2010 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Yrkanden
Lars-Göran Forss (M) med stöd av Jörgen Johansson (C), Stefan Lundin
(FP), Roland Löfvenberg (M), och Göte Henriksson (SD) yrkar avslag på
tekniska förvaltningens förslag.
Percy Blom (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare utredning.

forts.
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forts. § 124
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen med uppdrag att
hitta en lösning för förhyraren på Ronnebygatan innan tekniska nämnden
fattar beslut i ärendet.
_____
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Ingemar Karlsson
Kommunstyrelsen för kännedom (KS 2010.346.311)
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2010.1422.311

§ 125
Svar på skrivelse från Ingemar Karlsson avseende Ristorgstrappan
Ingemar Karlsson har i skrivelse den 23 maj 2010 lämnat förslag på hur
Ristorgstrappan (”Spanska trappan”) bör finansieras.
Tekniska förvaltningen har beräknat byggkostnaden för trappan till
3 200 000 kr.
Ett antal fastighetsägare har beslutat medverka till genomförandet samt
lämna bidrag på 50 % av kostnaden dvs. 1 600 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2010 § 119 att anslå medel till
trappan under förutsättning att fastighetsägarna bidrar med 50 % av beräknad
byggkostnad.
Därmed är det inte aktuellt med någon annan form av finansiering.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 december 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att skrivelsen härmed skall anses vara besvarad.
_____
Stefan Lundin (FP) deltar ej i detta beslut.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.254.800)
Idrotts- och fritidsförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2010.1486.800

§ 126
Svar på medborgarförslag: sälj stenar till den ”Spanska trappan”
genom idrottsföreningar
Filip Issal har i medborgarförslag lämnat förslag på att Ristorgstrappan
( ”Spanska trappan” ) bör finansieras genom försäljning av stenar samt att
föreningslivet administrerar försäljningen.
Tekniska förvaltningen har beräknat byggkostnaden för trappan till
3 200 000 kr.
Ett antal fastighetsägare har beslutat medverka till genomförandet av trappan
samt lämna bidrag på 50 % av kostnaden dvs. 1 600 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2010 § 119 att anslå medel till
trappan under förutsättning att fastighetsägarna bidrar med 50 % av
beräknad byggkostnad.
Därmed är det inte aktuellt med någon annan form av finansiering.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 december 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 127
Delegation
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 11 oktober 2010.
Tekniska nämnden arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 16 november 2010.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2010.1437.452
2010.1440.458
2010.1443.452
2010.1444.452
2010.1454.452
2010.1480.452
2010.1494.452
2010.1500.452
2010.1508.452
2010.1510.452
2010.1515.452
2010.1516.452
2010.1530.452
2010.1534.452
2010.1543.452
2010.1560.458
2010.1568.452
2010.1576.452
2010.1584.452
2010.1585.452
2010.1589.452

forts
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forts. § 127
Disposition av 2010 års klumpanslag
295 000 kr lyfts från ovanstående investeringsanslag och återläggs till
investeringsanslag 734036, TAK.
Dnr 2010.777.299
Disposition av 2010 års klumpanslag
980 000 kr lyfts från ovanstående investeringsanslag till projekt 743041,
ventilation Östra Torpskolan.
Dnr 2010.1520.291
Disposition av 2010 års klumpanslag
57 000 kr lyfts från ovanstående investeringsanslag samt att 748 000 kr lyfts
från projekt 743059, energideklaration till projekt 743042, Lyckebyskolans
kök.
Dnr 2010.1521.291
Disposition av 2010 års klumpanslag
126 000 kr lyfts från ovanstående investeringsanslag till projekt 702010,
Jämjö f d kommunalhus.
Dnr 2010.1524.299
Disposition av 2009 års klumpanslag
32 000 kr lyfts från ovanstående investeringsanslag till projekt 744930,
tillgänglighet Fridlevstad skola.
Dnr 2010.1535.291
Disposition av 2010 års klumpanslag till projekt flyttning av tryckeriet.
Dnr 2010.1559.295
Regresskrav
Återkrav för utbetalningar till fastighetsägare i samband med källaröversvämning Gärdesvägen 1, 9, och 7 i Rödeby.
2008.970.185
Lokala trafikföreskrifter om
- parkering på Södra Smedjegatans östra sida mellan Sparrensgatan och
Östra Prinsgatan.
TN 94/10

forts.
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forts. § 127
- parkering på Södra Smedjegatans västra sidan mellan Stortorget och 34
m norr om Amiralitetstorgets norra körbana.
TN 95/10
- parkering på Södra Smedjegatans östra sidan mellan Sparrensgatan och
Fortifikationsgatan.
TN 96/10
- ändamålsplats på Södra Smedjegatans västra sida mellan 0-34 m norr om
Amiralitetstorgets norra körbana.
TN 97/10
- stannande och parkering på Stortorget, de två parkeringsraderna närmast
öster om rådhuset.
TN 98/10
- stannande och parkering på Drottninggatans östra sidan, 0-26 m norr
om Östra Köpmansgatan.
TN 99/10
- stannande och parkering på Drottninggatans östra sidan, 0-28 m norr
om Ronnebygatan.
TN 100/10
- stannande och parkering på Stortorget, på östra sidan av Stortorgets östra
körbana mellan Kyrkogatan och Norra Smedjegatan.
TN 101/10
- ändamålsplats på Norra Smedjegatan, östra sidan mellan 10 och 40 m
söder om korsningen med Ronnebygatan, ska vara ändamålsplats för
uppställning av fordon i taxitrafik.
TN 102/10
- parkeringsförbudszon på Östra Köpmansgatan mellan östra sidan av
Bredgatans östra körbana och 20 m väster om Östra Hamngatan.
TN 103/10
- stannande och parkering på Kyrkogatan. På Kyrkogatan norra sida mellan
0-29 m öster om Drottninggatan.
TN 104/10

forts.
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forts. § 127
- stannande och parkering på Amiralitetstorget.. På norra sidan av
norra körbanan på Amiralitetstorget mellan 0-25 m öster om
Borgmästaregatan
TN 105/10
- avgiftsplikt för parkering på Amiralitetstorget. För parkering på norra
sidan av norra körbanan på Amiralitetstorget mellan 25 m öster om
Borgmästaregatan och Södra Kungsgatans västra körbana skall avgift
erläggas.
TN 106/10
- avgiftsplikt för parkering på Borgmästaregatan. För parkering på
östra sidan av Borgmästaregatan, mellan 22-80 m nordväst om
Amiralitetstorget, skall avgift erläggas.
TN 107/10
- stannande och parkering på Hantverkaregatan, norra sidan mellan
28-43 öster om Arklimästaregatan.
TN 108/10
- avgiftsplikt för parkering på Hantverkaregatan, norra sidan mellan
Konstapelsgatan och 43 m öster om Arklimästaregatan.
TN 109/10
- avgiftsplikt om stannande och parkering på Hantverkaregatan,
norra sidan mellan 0-20 m väster om Styrmansgatan.
TN 110/10
- förbud mot trafik med motorfordon mellan Dockegatan och
Hantverkaregatan.
TN 111/10
- parkering på Östra Köpmansgatan mellan 44-72 m öster om Bredgatan.
TN 112/10
- parkering på Rådhusgatans västra sidan mellan 24-34 m och 57-123 m
söder om Ronnebygatan.
TN 113/10
- avgiftsplikt för parkering på Rådhusgatan, östra sidan mellan 10-48 m
söder om Ronnebygatan.
TN 114/10

forts.
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forts. § 127
- högsta tillåtna hastighet på Alamedan mellan 15 m väster om bron över
varvsspåret och Rosenfeldtskolans östra tomtgräns.
TN 115/10
- högsta tillåten hastighet på Östergatan.
TN 116/10
- tidsbegränsad parkering på parkeringsplatsen mellan Stärkelsevägen och
medborgarhuset i Lyckeby. Stärkelsevägen södra ände, östra sidan, sydvästra
delen av P-platsen mellan Stärkelsevägen och medborgarhuset, tre
parkeringsplatser.
TN 117/10
- förbud att svänga i viss riktning i korsningen Gjuterivägen-Stationsvägen i
Lyckeby. På Gjuterivägen i Lyckeby korsningen med Stationsvägen får
fordon endast föras åt höger in på Stationsvägen.
TN 118/10
- förbud mot trafik med fordon på Hantverkaregatan i anslutning till
Dockegatan
TN 119/10
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 128
Meddelanden
1. Kommunfullmäktiges beslut den 4 november 2010 § 171
Val av kommunalråd.
Dnr 2010.1507.102

Kommunstyrelsens beslut den 2 november 2010
2. § 233
Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1615.020
3. § 235
Investeringstillstånd för ny vattenledning Gullberna - Sturkö.
Dnr 2010.1139.344
4. § 236
Principbeslut försäljning av fastigheten Installationen 9, f d gruppboende
Ragnar Jändels väg 2.
Dnr 2010.1006.253
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-4.
_____
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§ 129
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående dubbelriktning av
Landbrogatan och Kungsgatan.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
2. Jörgen Johansson (C) tar upp frågan om rutter för slamtömning.
(frågan ställde han vid arbetsutskottets sammanträde den 14 december 2010).
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson ska besvara frågan vid
tekniska nämndens januarisammansträde.
3. Jörgen Johansson (C) vill också ha svar på tidigare fråga angående
pellertsanläggning i Tving.
4. Lola Sellberg (S) ställer fråga angående lekplatsen i Inglatorp.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Gatu/park/hamnavdelningen, Parktekniker Birger Wernersson
Akten

2010.1630.311

Extra ärende
§ 130
Förslag till revidering av policy för uteserveringar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter samråd med krögare,
polismyndigheten och alkoholhandläggare samt övriga berörda
kommunala tjänstemän tagit fram ett förslag till revidering av policyn.
Den omvandling som har skett i anslutning till Karlskronas torg och
gågator har även föranlett behov av en uppdatering av tidigare policy.
Förändringarna avser i huvudsak uteserveringarnas utformning, bland
annat föreslås att avgränsningarna tillåts att var något högre, markiser
får en begränsad maxhöjd samt att avgränsningar under begränsade
tider på dygnet kan höjas på kortsidor liksom att även gångbaneyta får
nyttjas för servering. Policyn redovisar vidare att serveringsvagnar
tillåts placeras på ett antal platser på Trossö. Platserna anvisas med
hänsyn till stadsbild och omgivning.
Miljö- och byggnadsnämnden har tillstyrkt förslaget den 9 december
2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 december 2010 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
att tillstyrka förslag till revidering av policy för uteserveringar.
_____
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