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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 januari 2008
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§ 2 Investeringstillstånd för ombyggnad av Östersjöskolans kök etapp två
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 29 januari 2008 14.00 – 15.20
sammanträdet ajourneras kl. 14.30 – 14.45

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Ingebrikt Sjövik (m)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
T f hamnchef Tommy Sandin kl 14.00-15.15
Fastighetschef Håkan Franzén kl 14.15-14.30
Förvaltare Jeanette Rutgersson kl 14.15-14.30
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Lola Sellberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lola Sellberg

§§ 1 - 7

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 februari 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2007.2041.049

§1
Inriktning på internbudget år 2008
Tekniska nämndens grundbudgetförslag är upprättat och antaget i
enlighet med beslutade budgetdirektiv och totala ramar.
Budget 2008 upptar kommunbidrag på 87,4 mkr för skattefinansierad
verksamhet. Budget 2008 för avgiftsfinansierad verksamhet sätts
kommunbidraget ned till 0 kr och 1,5 mkr tas i anspråk ur eget kapital.
Tekniska nämnden har utöver grundförslaget erhållit tillskott av medel för
att kunna
- täcka ökade driftkostnader med anledning av utbyggnad av befintligt
vägnät
- täcka kostnader för utökade bidrag till byggande av enskilda vägar och på
sikt fullfölja det av kommunfullmäktige den 26 februari 2004 § 23 antagna
programmet för driftbidrag till enskilda vägar
- täcka de ökade kapitalkostnader i gata/parkverksamheterna med anledning
av nya investeringar
Möjligheten att inom nuvarande budgetram upprätthålla en godtagbar
underhållsnivå på anläggningarna inom gatuverksamheten bedöms som
mycket svår. Tekniska nämnden hemställde utöver grundförslaget om ett
tilläggsförslag på 3 mkr för att återställa de ekonomiska förutsättningarna för
gatuunderhållet. Tekniska nämnden erhöll inte något ekonomiskt tillskott
och det krävs därför noggrann prioritering av vad som ska genomföras ur
underhållsplanen och konsekvensbeskriva de åtgärder som inte kan
genomföras.
Det finns en reserv om 500 tkr för oförutsett i avsikt att skapa säkerhetsmarginal och handlingsutrymme för 2008.
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För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot
god ekonomisk hushållning har följande sex effektmål föreslagits
och antagits för 2008:
- Minst 70 % av det budgeterade underhållet inom
fastighetsförvaltningen ska utgöras av planerat underhåll, senast år
2010 i jämförelse med 55% år 2007.
- Utreda och lämna förslag på alternativa förnyelsebara
energikällor för uppvärmning av minst tre fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet.
- Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar under perioden 2008-2010 skall minska från
nuvarande 133 kwh/kvm till 120 kwh/kvm.
- Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som bedöms med
anmärkning skall som ett rullande femårsmedelvärde minska med
50 % senast år 2012, med år 2004 som startår.
- Av permanentboende i villa skall från år 2008 minst 95 % ha valt
sortering av hushållsavfall.
- Av boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 % ha
valt sortering av hushållsavfall.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 januari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt förvaltningen att upprätta intern sifferbudget med
beaktande av ovanstående inriktningar och kommunledningens
kommande tekniska justeringar,
2. att uppdra åt förvaltningen att efterstäva att uppnå de effektmål som
beskrivs ovan, samt
3. att 200 000 kronor inom gata/parkavdelningens driftbudget 2008 avsätts
till utökad gatubelysning på landsbygden.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2004.467.287)
Utbildningsnämnden (UN 2004.169.286)
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1339.291

§2
Investeringstillstånd för ombyggnad av Östersjöskolans kök etapp två
Utbildningsnämnden har i beslut den 27 september 2006, § 58,uppdragit åt
tekniska förvaltningen genomföra ombyggnadsetapp två vid Östersjöskolans
kök . Kommunstyrelsen meddelade projekteringstillstånd den 15 maj 2007
under §104.
Den planerade andra etappen omfattar omdisponering av kallskänk, spisar,
ugnar, kyl- och frysutrymmen, torrförråd och diskutrustning.
Utbildningsförvaltningen meddelade i juni 2007 att ombyggnationen enligt
etapp 2 under pågående termin skulle medföra ett väsentligt produktionsavbrott och därmed intäktsbortfall. Utbildningsförvaltningen önskade därför
skjuta upp starten av ombyggnationen till mitten av maj år 2008.
Efter inkomna anbud har investeringskalkyl upprättats. Totalutgiften för
investeringen uppgår till 2 300 000 kronor. I gällande investeringsplan är
2 000 000 kronor avsatta t o m år 2008 i tekniska nämndens investeringsplan. Resterande 300 000 kronor finansieras inom utbildningsnämndens
investeringsplan för utrustning och inventarier.
Den föreslagna förnyelsen av kylutrustning är till väsentlig del att hänföra
till verksamhetsspecifik utrustning. Värdet av den verksamhetsspecifika
utrustningen har uppskattats till 500 000 kronor.
Internhyreskostnaden kommer att öka med 200 000 kronor till följd av
investeringen, inkluderande den verksamhetsspecifika kylutrustningen. Den
ökade internhyreskostnaden ansvarar utbildningsnämnden för.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 januari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att täcka investeringsutgiften genom disposition av det, under tekniska
nämnden, budgeterade beloppet 2 000 000 kronor för ombyggnadsetapp 2 av
Östersjöskolans kök och det, under utbildningsnämnden, budgeterade
beloppet 300 000 kronor för anskaffning av inventarier och utrustning, samt
2. att meddela tekniska nämnden och utbildningsnämnden investeringstillstånd för ombyggnad och utrustande av Östersjöskolans kök etapp två.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.55.821

§3
Begäran om investeringstillstånd för anskaffande av traktor för
idrottsplatsskötsel m m
I investeringsbudgeten för 2008 finns 700 tkr avsatt för anskaffande av
traktor för skötsel av idrottsplatser och angränsande områden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 januari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för anskaffande av mindre traktor inom
ramen 700 000 kronor.
_____
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§4
Anmälan om delegeringsbeslut

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2007.2038.452
Dnr 2007.2039.452
Dnr 2007.2040.452
Dnr 2007.2053.452
Dnr 2007.2101.452
Dnr 2007.2102.452
Dnr 2007.2137.452
Dnr 2007.2148.452
Dnr 2007.2149.452
Dnr 2007.2174.452
Dnr 2007.2175.452
Dnr 2007.2194.452
Dnr 2007.2001.452
Dnr 2007.2202.452
Dnr 2007.2211.452
Dnr 2007.2212.452
Dnr 2007.2218.452
Dnr 2007.2256.452
Dnr 2007.2257.452
Dnr 2007.2258.452
Dnr 2007.2259.452
Dnr 2008.3.452
Dnr 2008.4.452
Dnr 2008.84.452
Dnr 2008.102.452
Dnr 2008-122.452
Dnr 2008.123.452
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Ordinarie attestant under tiden 2008-01-14 - 2008-03-31 p g a
tjänstledighet.
Dnr 2008.034.002
Ersättning för utlägg vid skada på fordon.
Dnr 2008.20.185
Ersättning för reparation av framvagn som skadats i samband med att föraren
kört ner i en schakt som var justerad för beläggning på Östra Bredaviksvägen
på Hasslö. Hålet var inte utmärkt enligt gällande bestämmelser.
Dnr 2007.2033.185
Lokal trafikföreskrift p g a förlängt prov med trafikreglering på del av
Saltövägen. Trafikanalys skall utföras sommaren 2008.
TN 3/08
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§5
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 28 november 2007, dnr 535-7745-07, angående
anmälan om utläggning av flytbrygga med tillhörande fundament och vassröjning i vattenområdet utanför fastigheten Enen 5 i Karlskrona kommun
Dnr 2007.2106.814
2. Länsstyrelsens beslut den 28 november 2007, dnr 531-8439-07, angående
anmälan om översvämmad fastighet på Aspö
Dnr 2007.1484.345
3. Länsstyrelsens preliminära beslut, daterat den 4 december 2007, om stöd
enligt förordningen (2005:205) till investeringar i energieffektivisering och
konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig
verksamhet
Fastighet: Karlskrona 3:19
Ärende nr 10-61-1051 7256 Lst:s dnr 200707388
Dnr 2007.1894.292
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 15 november 2007, § 363
Program för del av Karlskrona 5:1 m fl (Västra Mark) Karlskrona kommun,
Blekinge län
Dnr 2007.2107.210
5. Kommunfullmäktiges beslut den 28-29 november 2007, § 168
Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2007.994.041
6. Kommunfullmäktiges beslut den 28-29 november 2007, § 173
Avskriven motion
Dnr 2006.860.030
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7. Länsstyrelsens beslut den 11 december 2007, dnr 258-2536-07
Ansökan om sänkt hastighet på riksväg 28 i Holmsjö, Karlskrona kommun
Dnr 2007.61.512
8. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2007, dnr 531-3750-07 och
531-3752-07, avseende anmälan om samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken
samt ansökan om dispens från markavvattningsförbudet för planerad
utfyllnad av ett småvatten på fastigheten Aspö 6:54 i Karlskrona kommun
Dnr 2007.2191.269
9. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2007, dnr 582-8851-07
Plan för Biologisk återställning av kalkade vatten i Blekinge Län 2007-2010
Dnr 2008.7.438
10. Länsstyrelsens beslut den 13 december 2007, dnr 258-3640-07
Ansökan om högsta tillåtna hastighet på enskilda vägarna Vång – Liatorp –
Björkeryd, Ronneby kommun
Dnr 2007.793.512
11. Länsrätten i Blekinge län
Dom Mål nr 459-07 Rotel 3
Överklagat beslut
Kommunfullmäktiges beslut den 29 mars 2007, § 41
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Dnr 2007.2173.251
12. Länsstyrelsens beslut den 19 december 2007, dnr 258-2610-07
Ansökan om sänkt hastighet på väg 738 på Möcklö, Karlskrona kommun
Dnr 2007.562.512
13. Länsstyrelsens beslut den 19 december 2007, dnr 258-4282-07
Ansökan om sänkt hastighet på väg E 22 vid Fågelmara, Karlskrona
kommun
Dnr 2007.881.512
14. Äldrenämndens beslut den 19 december 2007, § 141
Förändring av avtal med Dragon gäller hyra av Fregatten
Dnr 2008.24.282
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Kommunfullmäktiges beslut den 20 december 2007
15.
§ 184
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2007
Dnr 2007.400.042
16.
§ 186
Alkohol- och drogpolicy
Dnr 2007.973.026
17.
§ 190
Förslag till nytt handlingsprogram för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor, 2008-2010
Dnr 2004.1375.171
18.
§ 191
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
Dnr 2007.1885.003
19.
§ 193
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 november 2007
Dnr 2007.776.004
20.
§ 194
Förslag till jämställdhetsprogram
Dnr 2008.69.026

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 20.
_____
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§6
Information
a. Redovisning av felanmälan samt klagomålshantering
Tekniska förvaltningen har under 2007 förbättrat rutinerna, förstärkt
resurserna och utvecklat dokumentationsstödet för förvaltningens hantering
av anmälda fel samt synpunkter och klagomål från allmänheten.
Under 2007 har förvaltningen mottagit 2 035 felanmälningar.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
b. Industrispår Verkö
T f hamnchef Tommy Sandin informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§7
Övrigt
1. Ändrade sammanträdestider
Tekniska nämndens sammanträde den 26 februari kl 14.00 flyttas till
den 27 februari kl 14.00.
Tekniska nämndens sammanträde den 25 mars kl 14.00 flyttas till
den 26 mars kl 14.00.
Sammanträdesplats för båda sammanträdena blir sammanträdesrummet
Oskarsvärnsanläggningen.
2. Claes-Urban Persson (s) ställer fråga beträffande ombyggnad
Österleden. Projektet avser utökade körfält delen Vedebykrysset Verkökrysset.
Information kommer att ges i samband med tekniska nämndens
sammanträde i februari.
3. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga angående ny vägsträckning
Lösen – Jämjö.
Vägverket arbetar med en förstudie avseende E22, Karlskrona – Kalmar.
Delen Lösen – Jämjö, Karlskrona kommun, är för närvarande föremål för
samråd.
Information kommer att ges i samband med tekniska nämndens
sammanträde i februari.
4. 2:e v ordförande Percy Blom (s) ställer fråga beträffande projekt
Johannishusåsen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
5. Per Ivarsson (fp) ställer fråga om bokslut 2007 för idrottsplatser.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 februari 2008
§ 8 Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2007
§ 9 Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008
§ 10 Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2007
§ 11 Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008
§ 12 Bokslut för tekniska nämnden 2007
§ 13 Framställan om disposition av medel ur kommunstyrelsens kommunbidragsreserv för
tillgänglighetsskapande åtgärder
§ 14 Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets norra körbana,
delen turistbyrån – Klaipedaplatsen, samt Norra Smedjegatan, delen Stortorget Stenbergsgränd
§ 15 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 16 Meddelanden
§ 17 Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2007-11-30”
b. Österleden
Utökade körfält delen Vedebykrysset – Verkökrysset
c. E22
Förstudie ombyggnad delen Lösen - Jämjö
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Plats och tid

Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 27 februari 2008 14.00 – 16.20
sammanträdet ajourneras kl. 14.30 – 14.45

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (s)

Närvarande

ersättare

Ingebrikt Sjövik (m)
Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Jan-Anders Glantz, projekteringschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Håkan Franzén, fastighetschef
Jeanette Rutgersson, förvaltare
Sussie Rantil, chef för löneenheten
Mariette Karlsson, sekreterare

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

§§ 8 - 17

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 10 mars 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.211.026

§8
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2007

Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år följa upp och
utvärdera sin jämställdhetsplan.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2007 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp
den 6 februari 2008.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projekteringschef, tillika jämställdhetsombud, Jan-Anders Glantz föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2007.
_____
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Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.170.026

§9
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall en gång per år göra sin
egen jämställdhetsplan som skall utgå från kommunens gemensamma
jämställdhetsprogram.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2008.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 6 februari 2008.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projekteringschef, tillika jämställdhetsombud, Jan-Anders Glantz föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008.
_____
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Kommunstyrelsens Näringslivsutskott
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2007.210.109

§ 10
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2007
Varje förvaltning skall årligen utvärdera sin integrationsplan med avseende
på måluppfyllelse och behov av revidering.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2007 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
6 februari 2008.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projekteringschef, tillika integrationsombud, Jan-Anders Glantz föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av 2007 års integrationsplan för
tekniska förvaltningen.
_____
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Kommunstyrelsens Näringslivsutskott
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.171.109

§ 11
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008
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 2008.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 6 februari 2008.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projekteringschef, tillika integrationsombud, Jan-Anders Glantz föredrar
ärendet.
Yrkande
Göte Henriksson (sd) yrkar avslag.
Percy Blom (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Henrikssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Reservation
Göte Henriksson (sd) reserverar sig skriftligt till förmån för eget yrkande,
protokollsbilaga 1.
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Således beslutar tekniska nämnden
att fastställa integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.400.042

§ 12
Bokslut för tekniska nämnden år 2007
Tekniska förvaltningen har den 13 februari 2008 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för
år 2007.
Ekonomiskt utfall 2007 är +784 tkr
Budgeterat resultat totalt för 2007 fick enligt beslutade direktiv vara negativt
med 1.798 tkr, så avvikelse mot budgeterat resultat är +2 582. Det viktigaste
skälet till det positiva utfallet för 2007 är VA/Renhållningsverksamhetens
och centrala verksamheters positiva resultat.
Intäkterna 2007 uppgår till 808 mkr inklusive kommunbidrag på 94 mkr.
Den största intäktsposten är hyror o arrenden på 379 mkr och tillsammans
med avgifterna på drygt 298 mkr utgör dessa 84 % av de totala intäkterna för
tekniska förvaltningen.
Kostnaderna 2007 uppgår till 807 mkr. De största kostnadsposterna är lokaloch markhyror och leasing 206 mkr, entreprenader 216 mkr samt finansiella
kostnader och avskrivningar uppgår till 66 mkr respektive 94 mkr.
Arbetskraftskostnaden uppgår till 119 mkr och utgör personalkostnader för
tekniska förvaltningens 289 medarbetare. Årets satsningar 2007 på
kompetensutveckling omfattar i snitt 1,8 dagar per anställd och friskvård i
form av personalbidrag med sammanlagt 3,1 mkr.
Investeringsprojekt för 2007 har genomförts inom budgeterad och beslutad
ram för 169 mkr varav investeringar för 60 mkr har avslutats. I avslutade
projekt ingår ombyggnad av Ramdala förskola som genomförts och färdigställts för 5,3 mkr under året, men investeringstillstånd och anslagsfördelning har ej begärts.
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Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att bevilja investeringstillstånd och täcka investeringsutgiften på
5 255 000 kronor för ombyggnad av Ramdala förskola, Galaxen,
genom disposition av 2007 års ospecificerade anslag för förskolor.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
1. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2007 enligt följande
Målsättning: 70 % av totalt underhåll ska utgöras av planerat underhåll
senast 2010.
Resultat 2007: 54,8 % av totalt underhåll utgjordes av planerat underhåll.
Målsättning: utreda och lämna förslag på alternativa, förnyelsebara
energikällor för uppvärmning av minst tre fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet.
Resultat 2007: i Jämjö och Holmsjö brandstationer har värmepump
installerats och utredning har gjorts för Holmsjö skola.
Målsättning: andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som bedöms
med anmärkning skall som ett rullande 5-årsmedelvärde minska med 50 %
senast 2012 med 2004 som startår.
Resultat 2007: kommer att redovisas tidigast 2009.
Målsättning: permanentboende i villa skall till minst 95 % välja sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2007: 95,8 % har valt sortering av hushållsavfall.
Målsättning: boende i flerfamiljshus skall till minst 75 % välja sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2007: 81,9 % har valt sortering av hushållsavfall, samt
2. att i övrigt godkänna årsbokslut 2007.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2008-02-27

11

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Barn- och ungdomsnämnden
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.570.299

§ 13
Framställan om disposition av medel ur kommunstyrelsens
kommunbidragsreserv för tillgänglighetsskapande åtgärder
Enligt Karlskrona kommuns reviderade ”Handikappolitiskt program” skall
brister i tillgänglighet som finns inom de kommunala verksamheterna
successivt åtgärdas under tiden fram till år 2010.
Investeringsutgifterna är årsvis budgeterade/planerade i tekniska nämndens
investeringsbudget/-plan. Driftkostnadsökningen är på samma sätt
budgeterad under kommunstyrelsens budget ”Vissa reserver”.
Samordningsgruppen för handikappolitiska programmet, som har kartlagt de
hinder som finns i kommunens lokaler fastställer tillsammans med tekniska
förvaltningens fastighetsavdelning genomförandeordningen avseende
åtgärdandet, enligt tekniska nämndens beslut den 24 april 2007 § 26.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2008 stämt av
internhyreskostnadsökningen för genomförda investeringar under 2007 och
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att disponera 375 100 kronor ur kommunstyrelsens kommunbidragsreserv
för tillgänglighetsskapande åtgärder för täckande av ökade kostnader,
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2. att tilldela barn- och ungdomsnämnden kommunbidrag om 287 100
kronor för täckande av ökade internhyreskostnader, samt
3. att tilldela idrotts- och fritidsnämnden kommunbidrag om 88 000 kronor
för täckande av ökade internhyreskostnader.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.405.511)
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2007.1640.512

§ 14
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets
norra körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra
Smedjegatan, delen Stortorget – Stenbergsgränd
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden angående gågata på Stortorgets norra körbana delen
turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra Smedjegatan, delen Stortorget Stenbergsgränd för beredning/beslutsförslag. Förslaget innebär också att
torghandeln, liksom viss turistservice m m, flyttas till Stortorgets norra
körbana och parkeringsraderna där flyttas till torget.
Medborgarförslaget bör ses som ett inlägg i den pågående diskussionen
om framtagandet av förslag till översiktsplan för Trossö. I planen kan
också ingå hur gågatusystemet i centrum skall byggas ut med eller utan
provverksamhet.
En parkeringsinventering på Trossö har genomförts som visar att tillgången
på P-platser är god, men ojämnt fördelad. Framför allt behövs en bättre
styrning av parkeringen så att parkeringsplatser på kvartersmark utnyttjas i
högre utsträckning.
Ny utformning om hur torghandeln skall bedrivas beslutats av tekniska
nämnden den 27 november 2007, § 93.
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Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 22 januari 2008,
§ 2, behandlat ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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§ 15
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 22 januari 2008
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 19 februari 2008

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2008.125.452
Dnr 2008.128.452
Dnr 2008.143.452
Dnr 2008.126.452
Dnr 2008.142.452
Dnr 2008.144.452
Dnr 2008.149.452
Dnr 2008.150.452
Dnr 2008.151.452
Dnr 2008.152.452
Dnr 2008.176.452

Lokal trafikföreskrift p g a tillfällig flyttning av taxizon under provperiod
med anledning av utökad torghandel
TN 5/08
Lokal trafikföreskrift under ombyggnad av Rosenfeldtskolan
TN 11/08
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Disposition av del av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för
väghållning till åtgärder väg Ridhuset
Projekt 624251
Dnr 2008.210.311
Begäran om projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i
Bubbetorp
Dnr 2008.231.293
Projekteringstillstånd, anläggande av påfart från Verkövägen till Österleden
Dnr 2008.256.311
Projekteringstillstånd, anläggande av cirkulationsplats Verkövägen –
Stationsvägen
Dnr 2008.257.311
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c 870 Renhållning
Dnr 2008-034.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c 865 Vatten/avlopp administration med begränsning till
aktiviteten d 78022 Kundservice
Dnr 2008.034.002
Återkrav från Länsförsäkringar för skadeutgifter till försäkringstagare vid
vattenskada i samband med källaröversvämning i Jämjö
Dnr 2007.10.185

Avtal
Polyaluminiumklorid, Karlskrona Vattenverk
fr o m 2008-01-10 t o m 2011-01-09
Dnr 2007.1487.053

Anbud
Flytbrygga Saltö
Dnr 2007.1620.052
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-02-27

18

Sammanträdesprotokoll

§ 16
Meddelanden
1 Kulturnämndens beslut den 30 oktober 2007, § 85
Ny konsthall
Dnr 2007.1490.282
2. Länsstyrelsens beslut den 8 januari 2008, dnr 551-4607-98
Slutliga villkor för utsläpp av processavloppsvatten från Procordia Food AB
i Fågelmara
Dnr 2004.623.351
3. Länsstyrelsens beslut den 9 januari 2008, dnr 555-2560-07
Miljörapport år 2006 för Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun
Dnr 2008.107. 351
4. Länsstyrelsens beslut den 10 januari 2008, dnr 555-7260-07
Underrättelse om driftstörning avseende Vämövikens pumpstation
tillhörande Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2008.108.352
5. Länsstyrelsens beslut den 29 januari 2008, dnr 505-7174-07
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om avgiftsbefrielse för
sophämtning på fastigheten Frändatorp 25:11 i Karlskrona kommun
Dnr 2007-1507.452
6. Länsrättens dom, mål nr 1301-07 E
Upphandling underhåll av brandredskap, verkstadsgenomgång och
brandskyddsmaterial.
Dnr 2007.1926.052
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7. Länsstyrelsens beslut den 29 januari 2008, dnr 513-3545-07
Upphävande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter i Nävragöl,
Rödeby, Sandhamn – Torhamn och Sanda i Karlskrona kommun
Dnr 2008.180.341
8. Vattenmyndigheten Södra Östersjön
Beslut 537-14488-07
Översikt av Väsentliga Frågor för Förvaltningsplan i Södra Östersjöns
vattendistrikt
Dnr 2007.2168.340
9. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 30 januari 2008, § 8
Ventilationsombyggnad Vedebyskolans administrationsdel
Dnr 2008.224.291

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 9.
_____
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§ 17
Information
1. Rapport Personalnyckeltal 2007-11-30
Sussie Rantil, chef för löneenheten, informerar.
2. Österleden
Utökade körfält delen Vedebykrysset – Verkökrysset.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
3. E22
Förstudie ombyggnad delen Lösen – Jämjö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 mars 2008
§ 18 Budgetuppföljning februari 2008
§ 19 Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2008
§ 20 Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse av gatubelysning
§ 21 Begäran om investeringstillstånd avseende ny konsolbrygga Saltö badplats
§ 22 Förslag till prestationsmål med utgångspunkt i handlingsprogrammet till skydd mot
olyckor
§ 23 Svar på medborgarförslag avseende
a. Slopa julgranen framför Rådhuset
b. Såga ner träd vid Lyckebyåns vattenfall i Lyckeby
c. Ändra den längsgående parkeringen på Norra Kungsgatan och Landbrogatan
till snedparkering
§ 24 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 25 Meddelanden
§ 26 Övrigt
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Plats och tid

Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 26 mars 2008 14.00 – 15.15
sammanträdet ajourneras kl. 14.40 – 14.55

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

Lennart Svantesson (kd)
Kerstin Wieslander (s)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Jan-Anders Glantz, stf förvaltningschef
Karl-Johan Svärd, gatu/parkchef
Bo Vestlund, gatuingenjör §§ 18-21
Johan Svensson, trafikingenjör §§ 18-21
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Percy Blom

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Jörgen Johansson

Justerare

……………………………………
Percy Blom

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.391.042

§ 18
Budgetuppföljning februari 2008
Tekniska förvaltningen anmäler härmed att prognosen för 2008 för tekniska
nämndens verksamheter totalt kommer att överensstämma med beslutat
tilldelat kommunbidrag på 87,4 mkr för skattefinansierade verksamheter och
beslutat negativt resultat på 1,5 mkr för avgiftsfinansierade verksamheter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 mars 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Jan-Anders Glantz, stf förvaltningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa utvecklingen i verksamheterna så att budgeterat
resultat för 2008 uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2008.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2008-03-26

5

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.394.311

§ 19
Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse 2008
Broförnyelsen är planerad i en flerårig investeringsplan som påbörjades
2006. I investeringsbudgeten för 2008 finns 1,5 mkr avsatta för broförnyelse.
Under 2008 avser förnyelsen byte av isolering för bro K 370 på Verkövägen.
Bron är byggd 1971 och har broisolering som är 37 år gammal.
Totalutgiften för arbetena avseende byte av broisolering inklusive
byggherrekostnader och oförutsett beräknas uppgå till maximalt 2,3 mkr.
Bytet av broisoleringen finansieras med 1,5 mkr från anslaget för
broförnyelse 2008 och 0,3 mkr från det överförda anslaget för broförnyelse
2007. Eftersom 0,5 mkr bedöms utgöra kostnad för underhållsarbeten
finansieras denna del av driftanslaget till brounderhåll 2008.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 145 tkr, finansieras inom befintlig
kommunbidragsram.
Underhållskostnaderna minskar kortsiktigt något då broarna får ny
beläggning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för broförnyelseprojekt inom ramen
2 300 000 kronor varav 1 800 000 kronor utgör investeringsutgifter och
500 000 kronor utgör underhållskostnader.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.393.317

§ 20
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning
I investeringsbudgeten för 2008 finns 2,0 mkr avsatta för förnyelse av
gatubelysning. 200 tkr är avsatta till belysning på landsbygden.
Tekniska förvaltningen är ansvarig för ca 14 500 armaturer. Utbyte från
gamla kvicksilverarmaturer med stor energiförbrukning mot
högtrycksnatriumarmaturer med betydligt lägre energiförbrukning fortgår
planenligt. Idag är ca 7 800 armaturer utbytta och under 2008 planeras
ytterligare utbyte av ca 1 000 armaturer till en beräknad kostnad av 1,8 mkr.
Utbyte av ca 1 000 armaturer till högtrycksnatrium innebär en energibesparing på ca 300 000 kwh per år som i sin tur innebär en ekonomisk
besparing på ca 220 tkr per år. Kapitalkostnaden beräknas till ca 150 tkr,
vilket innebär en nettobesparing på ca 70 tkr per år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för förnyelse gatubelysning inom ramen
1 800 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.392.820

§ 21
Begäran om investeringstillstånd avseende ny konsolbrygga Saltö
badplats
I investeringsbudgeten för 2008 finns 1,0 mkr avsatta för ny konsolbrygga på
Saltö. Den nuvarande konsolbryggan, mellan simbassängen vid hopptornet
och badstranden, byggdes omkring 1940 och är i mycket dåligt skick. .
En ny brygga är kostnadsberäknad till 1 270 tkr.
Bryggan finansieras med 1,0 mkr från investeringsanslaget 2008 till
konsolbrygga Saltö badplats samt 270 tkr från överförda investeringsanslaget
för utbyte av flytbryggor 2007.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till cirka 130 tkr, finansieras inom befintlig
kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att omdisponera 270 000 kronor av det från år 2007 överförda
ospecificerade investeringsanslaget för utbyte av flytbryggor till anslaget för
anläggande av konsolbrygga på Saltö badplats. samt
2. att meddela investeringstillstånd för anläggande av ny konsolbrygga Saltö
badplats inom ramen 1 270 000 kronor
_____
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Räddningstjänsten Östra Blekinge
Kommunstyrelsen för kännedom (KS 2007.578.178)
Tekniska förvaltningen/staben
Akten

2008.447.170

§ 22
Förslag till prestationsmål med utgångspunkt i handlingsprogrammet
till skydd mot olyckor
Enligt lagen om skydd mot olyckor skall kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet skall målen för
verksamheten anges. En genomgång och revidering av målen görs för
närvarande inom alla kommunens förvaltningar. Dessa så kallade
prestationsmål sammanställs av räddningstjänsten och kommer att ingå i
Karlskrona kommuns handlingsprogram till skydd mot olyckor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2008 lämnat förslag till
prestationsmål.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag som tekniska nämndens prestationsmål
att ingå i kommunens handlingsprogram till skydd mot olyckor.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.596.514)
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2007.2179.514

§ 23
Svar på medborgarförslag avseende
1. Slopa julgranen framför Rådhuset
2. Såga ner träd vid Lyckebyåns vattenfall i Lyckeby
3. Ändra den längsgående parkeringen på Norra Kungsgatan och
Landbrogatan till snedparkering
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat rubricerat medborgarslag
med tre olika förslag till tekniska nämnden för beredning/beslutsförslag.
Förslagets tredje punkt, ändra den längsgående parkeringen på Norra
Kungsgatan och Landbrogatan till snedparkering, berör trafikutskottets
ansvarsområde.
Pkt 1
Det är olämpligt att ta bort den stora julgranen framför Rådhuset, då det är
en betydelsefull plats för en stor julprydnad som kan ses på långt håll. Vad
gäller att sätta upp två julgranar utanför Fredrikskyrkan anser tekniska
förvaltningen att det kan göras som ett komplement och måste ske i
samförstånd med stadsförsamlingen som äger marken.
För närvarande pågår framtagandet av ett nytt Stadsmiljöprogram för
Trossö, där Stortorgets utformning utgör en viktig del. Tekniska
förvaltningen kommer att föreslå att nya träd skall planteras vid kyrkan.

Pkt 2
Kommer att åtgärdas under våren 2008.
VA/Renhållningsavdelningen kommer också att ansvara för att vattenfallet
blir belyst.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-03-26

11

Sammanträdesprotokoll

Pkt 3
Med snedparkering ökar antalet P-platser på en viss sträcka med ca 70
procent. Samtidigt blir det enklare för en bilist att angöra eller köra från
parkeringen.
Nackdelen är dock att de parkerade bilarna tar upp lika stor plats i
djupled som vid vinkelparkering i 90 grader. Dessutom bildas vid varje
plats två triangulära ytor som inte utnyttjas.
Skall snedparkering införas på Norra Kungsgatan och Landbrogatan, som
föreslås, måste antingen parkeringen slopas på en sida eller begränsas
framkomligheten för bilar och kollektivtrafik eftersom ett av de båda
körfälten måste utgå.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 18 mars 2008, § 12, beslutat att
det tills vidare inte är aktuellt att införa snedparkering på de föreslagna
gatorna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 januari 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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§ 24
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
1. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2008.225.452
Dnr 2008.237.452
Dnr 2008.249.452
Dnr 2008.251.452
Dnr 2008.253.452
Dnr 2008.261.452
Dnr 2008.262.452
Dnr 2008.263.452
Dnr 2008.289.452
Dnr 2008.295.452
Dnr 2008.297.452
Dnr 2008.306.452
Dnr 2008.337.452
Dnr 2008.338.452
Dnr 2008.371.452
Dnr 2008.372.452
Dnr 2008.376.452
Dnr 2008.398.458
2. Disposition av del av 2008 års investeringsanslag för Wämöparken
förbättring djurpark belysning
Projekt 625408 Åtgärder flyttning av Pressbyråkiosken
Dnr 2008.361.319
3. Disposition av del av 2008 års investeringsanslag för Wämöparken
förbättring djurpark belysning
Projekt 625407 Elsäkerhet
Dnr 2008.362.319
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4. Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för fordon
Projekt 606002 Inköp av gräsklippare
Dnr 2008.363.054
5. Disposition av del av 2007 års investeringsanslag för utredning
Wämöparken
Projekt nr 625406 Åtgärder i kylrum kaffestugan
Dnr 2008.364.334
6. Disposition av 2008 års investeringsanslag för parkeringsanordningar
Projekt 624502 Åtgärder parkeringsmätare
Dnr 2008.365.514
7. Disposition av del av 2008 års investeringsanslag för Wämöparkens
förbättring djurpark belysning
Projekt 625409 Renovering av kulturbyggnader
Dnr 2008.366.299
8. Disposition av del av 2008 års investeringsanslag för ny sandupptagare
Projekt 604001
Dnr 2008.367.054
9. Disposition av 2008 års investeringsanslag för ny sopvals
Projekt nr 606001
Dnr 2008.368.054
10. Disposition av 2008 års investeringsanslag för utbyte av flytbryggor
Projekt nr 634114
Dnr 2008.389.820
11. Krav på självrisk för vattenskada i samband med källaröversvämning i fastigheten Östra Rödeby 2:162 på Gärdesvägen 11 i
Rödeby.
Dnr 2007.2173.185
12. Krav på självrisk för fastighetsskada och självrisk för skadat lösöre vid
vattenskada i samband med källaröversvämning i fastigheten Östra
Rödeby 8:6 på Gärdesvägen 1 i Rödeby
Dnr 2007.2134.185
13. Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Hasslö
Dnr 2008.344.291
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 25
Meddelanden
1. Länsstyrelsens preliminära beslut den 21 februari 2008, person-/org nr
212000-0829, ärende nr 10-61-1051 9190, lst:s dnr 200708080
Stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som
används för offentlig verksamhet
Karlskrona Östra Rödeby 3:6
Dnr 2007.1957.291

Kommunfullmäktiges beslut den 28 februari 2008
2. § 2
Kommunala val
Dnr 2008.369.102
3. § 8
Förslag till nytt reglemente för tekniska nämnden och tillägg till
kommunstyrelsens reglemente
Dnr 2007.1886.003
4. § 9
Förslag till konkurrensutsättning och minimering av egen-regi-verksamheten
inom tekniska förvaltningen
Dnr 2007.515.001
5. § 10
Kompetensutvecklingspolicy
Dnr 2007.428.027

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-03-26

16

Sammanträdesprotokoll

6. § 11
Avtal för etablering av hotell inom detaljplanen för del av Karlskrona 4:5
(kvarteret Axel m m) på Trossö, Karlskrona kommun
Dnr 2008.370.253
7. § 12
Avtal mellan Karlskrona kommun och Örlogsporten Fastigheter AB
angående exploatering av detaljplan för del av Fiskhamnen 3 m fl,
Saltö torg
dnr 2007.53.214
8. § 14
Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för pandemisk influensa
dnr 2008.379.163
9. Länsstyrelsens beslut den 27 februari 2008, dnr 258-5193-07
Utökning av fartbegränsat område i gäst-, olje- och handelshamnen med
Stumholmssund i Karlskrona kommun
Dnr 2008.388.557
10. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 februari 2008, § 15
Utökning av förskoleverksamhet på Hasslö
Dnr 2008.344.291
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 februari 2008, § 21
Backaboskolan
Dnr 2008.345.291
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 11.
_____
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§ 26
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (s) ställer fråga med anledning av att
kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige
att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram för år 2008 med 2,8 mkr
för ytterligare utbyggnad av förskoleverksamheten, samt
att minska tekniska nämndens budgetram för år 2008 med motsvarande
belopp.
Stf förvaltningschef Jan Anders Glantz besvarar frågan.

2. Sven Wallfors (m) påpekar att det är mycket skräpigt i vägkanterna till
och från Verkö.
3. Svenska Skärgårdskryssareförbundet (SSKF) firar 2008 100-årsjubileet
av Skärgårdskryssarregeln som antogs i februari 1908.
Lars-Göran Forss (m) informerar.
4. I år firar Lyckebyåns Vattenförbund 20 år. Aktiviteter planeras längs med
Lyckebyån.
Ordföranden föreslår att biolog Eva Steiner, VA/Renhållning, inbjuds till
tekniska nämndens kommande sammanträde för att informera om
evenemanget.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 april 2008
§ 27 Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
§ 28 Begäran om investeringstillstånd för anskaffande av traktor
§ 29 Komplettering av investeringsanslag och begäran om projekteringstillstånd för uppförande
av gruppboende Bastasjö II
§ 30 Begäran om investeringstillstånd avseende ny avloppspumpstation Blixten på Verkö
§ 31 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Karlskrona vattenverk med ny
alkaliseringsbassäng
§ 32 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Ramdala avloppsreningsverk
§ 33 Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp Sturkö – Verkö
§ 34 Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar för vatten och avlopp
Fågelmara – Kristianopel
§ 35 Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar vatten- och avlopp
Mölleberg – Lyckeåborg
§ 36 Detaljplan för Gängletorp 15:9, del 2, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 37 Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, Karlskrona kommun, Blekinge län
(utställning)
§ 38 Detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö Marina), Karlskrona kommun, Blekinge län
(programsamråd)
§ 39 Detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 40 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 41 Meddelanden
§ 42 Information
§ 43 Övrigt
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Plats och tid

Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 29 april 2008 14.00 – 16.10
sammanträdet ajourneras kl 15.00 – 15.15

Beslutande

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

Tommy Olsson (kd) ej § 38 p g a jäv
Jörgen Johansson (c) Ordförande § 38
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Lennart Svantesson (kd) § 38

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (kd) §§ 27-37, 39-43
Christina Olsson (mp)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Jan-Anders Glantz, projekteringschef §§ 27- 39
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Håkan Franzén, fastighetschef
Karl-Johan Svärd, gatu/parkchef § 42
Pernilla Johansson, landskapsarkitekt § 27
Bo Vestlund, gatuingenjör § 42
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef §§ 42-39
Mariette Karlsson, sekreterare
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Utses att justera

Lars-Göran Forss

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande
§§ 27 – 37, 39 – 42
Jäv § 38

………………………………….
Tommy Olsson

Ordförande
§38

………………………………….
Jörgen Johansson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 27 - 43

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 maj 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2007.1885.003

§ 27
Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i
Karlskrona kommun
Tekniska nämnden och kommunstyrelsen behandlade den 27 november 2007
§ 93 respektive den 4 december 2007 § 256 förslag till förändrade lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun.
På gatu-/parkchefens och landskapsarkitektens initiativ föreslogs inför
kommunfullmäktiges slutliga behandling av ärendet att förslaget skulle
bearbetas ytterligare i samråd med de aktiva torghandlarna. Med anledning
därav beslöt kommunfullmäktige den 20 december 2007 § 191 att
återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Samrådet med de aktiva torghandlarna utmynnade i att det tidigare
föreslagna förbudet att försälja mat för servering eller direkt förtäring togs
bort. Restriktionen att inte tillåta att serveringsmöbler ställs upp i anslutning
till livsmedelsförsäljningen har tillförts.
Tiderna för försäljning föreslås anpassas till de tider som gäller för övrig
handel.
I övrigt gäller följande förslag till åtgärder som fanns med i det ursprungliga
förslaget från november 2007.
Den grundläggande målsättningen vid översynen av
torghandelsverksamheten har varit att förenkla, förtydliga och anpassa
regelsystemet till den utveckling som skett sedan nuvarande
ordningsföreskrifter fastställdes 1996.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa bilagda lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona
kommun att träda ikraft senast den 1 juli 2008.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.55.821

§ 28
Begäran om investeringstillstånd för anskaffande av traktor för
idrottsplatsskötsel m m
Ärendet har tidigare behandlats i tekniska nämnden den 29 januari 2008, § 3.
Kommunstyrelsen beslutade den 8 april 2008, § 51, att återremittera ärendet
för ny beredning.
I investeringsbudgeten för 2008 finns 700 tkr avsatta för anskaffande av
traktor för skötsel av idrottsplatser och angränsande områden. Den nya
traktorn har ett inköpspris på ca 700 tkr. Den befintliga traktorn kommer att
försäljas för ca 200 tkr. Detta ger en reavinst på ca 50 tkr, då det bokförda
värdet är 148 tkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 april 2008 lämnat yttrande,
med bl a driftkostnadsjämförelser, och beslutsförslag.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Yrkande
Per Ivarsson (fp) yrkar avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Ivarssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Reservation
Per Ivarsson (fp) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för anskaffande av mindre traktor inom
ramen 700 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.476.293

§ 29
Komplettering av investeringsanslag och begäran om
projekteringstillstånd för uppförande av gruppboende, Bastasjö II
Handikappförvaltningen bedriver sedan tidigare ett särskilt boende enligt
LSS (Lagen om särskilt stöd och service) för individer med psykiska
funktionshinder i Bastasjö. Förvaltningen planerar nu en ny enhet, benämnd
Bastasjö II, i anslutning till den tidigare byggnationen.
Investeringsutgiften har uppskattats till 18-20 mkr och omfattar två
byggnader med sammanlagt sex lägenheter och en byggnad med
gemensamma utrymmen som kök, mat-/allrum expedition, förråd, tvätt- och
arbetsrum.
Investeringsbudgeten upptar sammanlagt 9,5 mkr varav 4,5 mkr anslogs
2007 och 5,0 mkr anslogs 2008. Den budgeterade investeringsutgiften är
därmed cirka 10 mkr lägre än det nu uppskattade beloppet.
Flera orsaker har medverkat till utgiftsökningen, vilka redovisas i tekniska
förvaltningens beslutsförslag.
För att finansiera den högre investeringsutgiften föreslås att den
investeringsreserv om 10 mkr som planerats i investeringsplanen under år
2009 ianspråktas.
Handikappförvaltningen uppger att hyreskostnader och
verksamhetskostnader i övrigt inte ryms i den driftkostnadsram som
kommunfullmäktige planerat för nämnden. Handikappnämnden gör en egen
framställan om utökad driftkostnadsram från 2009/2010.
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Projekteringskostnaden uppskattas till ca 2 mkr.
Investeringstillstånd kommer att begäras hos kommunstyrelsen när
projekteringen genomförts och total kostnadssammanställning kan göras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att planera att under 2009 ianspråkta den avsatta reserven för
investeringsutgifter om 10 mkr för att komplettera tidigare anslagna medel
om 9,5 mkr för uppförande av gruppboendet Bastasjö II
2. att meddela projekteringstillstånd avseende uppförande av
gruppboendet Bastasjö II, samt
3. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det
fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.579.351

§ 30
Begäran om investeringstillstånd avseende ny avloppspumpstation
Blixten påVerkö
I investeringsbudgeten finns 1 mkr avsatta för ny avloppspumpstation på
Verkö.
På Blixten på Verkö finns en befintlig avloppspumpstation som byggdes när
Verkö exploaterades i början av 70-talet. Den uppfyller inte kraven ur
arbetsmiljösynpunkt. När allt avloppsvatten från Sturkö också skall pumpas
via denna avloppspumpstation kommer det inte att fungera.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny avloppspumpstation inom ramen
1 000 000 kronor.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.578.349

§ 31
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Karlskrona
vattenverk med ny alkaliseringsbassäng
I investeringsbudgeten finns 5 mkr avsatta för ombyggnad av Karlskrona
vattenverk med ny alkaliseringsbassäng.
På Karlskrona vattenverk pågår mycket stora och omfattande om-, ny- och
tillbyggnader i 16 etapper för totalt 100 mkr som finansieras med
investerings- och underhållsanslag för att anpassa vattenverket för framtiden
och Johannishusåsen. För att kunna hålla driften igång och kunna leverera
vatten på ett säkert sätt måste ombyggnaden ske i många etapper och
anpassas till tidplanen för Johannishusåsen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Karlskrona vattenverk
med ny alkaliseringsbassäng inom ramen 5 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.577.351

§ 32
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Ramdala
avloppsreningsverk
I investeringsbudgeten finns 1 mkr avsatta för ombyggnad av Ramdala
avloppsreningsverk.
Ramdala avloppsreningsverk som renar allt avloppsvatten från Jämjö och
Ramdala samhällen fungerar inte bra tekniskt. För att klara gällande
utsläppsvärden och kunna ansluta nya abonnenter måste reningsverket
byggas om.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Ramdala
avloppsreningsverk inom ramen 1 000 000 kronor.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.576.353

§ 33
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för
tryckavlopp Sturkö-Verkö
I investeringsbudgeten finns 5 500 000 kronor avsatta för anläggande av
tryckavloppsledning Sturkö - Verkö
Sturkö avloppsreningsverk är fullbelastat och det går inte att ansluta fler
abonnenter. På Sturkö finns mycket nybyggnadsplaner och många enskilda
avlopp som vill ansluta kommunalt. Den ekonomiskt och tekniskt bästa
lösningen är att lägga en ny tryckavloppsledning till befintligt avloppssystem
på Verkö för vidare pumpning till Koholmen. Sjöledningen skall byggas i
egen regi av förvaltningens personal på hamnavdelningen som sköter alla
sjöledningar för vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny tryckavloppsledning Sturkö - Verkö
inom ramen 5 500 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.575.344

§ 34
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar för
vatten och avlopp Fågelmara – Kristianopel
I investeringsbudgeten finns 11 mkr avsatta för överföringsledningar
Fågelmara – Kristianopel.
Det finns en vattenledning mellan Fågelmara och Kristianopel som är
mycket underdimensionerad. Det innebär att vattentrycket i Kristianopel
under sommaren ofta är lågt. I Kristianopel finns ett avloppsreningsverk som
är fullbelastat. Det innebär att det inte går att ansluta fler abonnenter. För att
långsiktigt lösa dessa problem och även kunna ansluta befintliga och nya
abonnenter skall en större vattenledning och en ny avloppsledning läggas
mellan samhällena.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av överföringsledningar
Fågelmara – Kristianopel inom ramen 11 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.574.344

§ 35
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar
vatten- och avlopp Mölletorp – Lyckeåborg
I investeringsbudgeten finns 3 mkr avsatta för överföringsledningar
vatten- och avlopp Mölletorp – Lyckeåborg.
I Lyckeåborg finns en kommunal avloppsinfiltration för samhället och
bruket. Den ligger inom skyddsområdet för Lyckebyån som är Karlskronas
råvattentäkt. Infiltrationen är igensatt och fungerar dåligt. Mellan Mölletorp
och Lyckeåborg ligger ca 30 hus som har enskilda avloppsanläggningar och
infiltrerar avloppsvattnet mycket nära Lyckebyån.
Genom att bygga överföringsledningar kan befintlig avloppsinfiltration i
Lyckeåborg slopas och befintliga hus längs Mölletorpsvägen kan ansluta
kommunalt.
Upprättad kostnadskalkyl visar på en totalkostnad av 5 500 000 kronor vilket
innebär att 2 500 000 kronor behöver omdisponeras från klumpanslaget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att omdisponera 2 500 000 kronor från klumpanslag va-ledningar till
överföringsledningar Mölletorp - Lyckeåborg, samt
2. att meddela investeringstillstånd för överföringsledningar MölletorpLyckeåborg inom ramen 5 500 000 kronor.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2008.485.214

§ 36
Detaljplan för Gängletorp 15:9, del 2, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planens syfte är att möjliggöra nya bostadstomter i direkt anslutning till
befintliga bostäder. Avsikten är att tillskapa sex större villatomter för
permanentbostäder. Tillfart till planområdet ska ske från Sturkövägen via
Valderslyckevägen. Genom anslutning till Valderslyckevägen skapas ett
fyrvägsskäl vilket inte är eftersträvansvärt. Utformningen bedöms ändock
acceptabel med tanke på den ringa trafikmängden.
Avloppet kommer att anslutas till ett lokalt, kretsloppsanpassat, reningsverk
som drivs av Trummenäs VA-förening via utbyggt ledningsnät som bekostas
av exploatören.
Kommunalt vattennät finns nära exploateringsområdet. Det planerade
bostadsområdet kan anslutas till detta vattennät.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Gängletorp 15:9, del 2, i Karlskrona
kommun (samråd).
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2008.414.214

§ 37
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port, Karlskrona
kommun, Blekinge län
(utställning)
Planförslaget syftar till att skapa en ny variationsrik stadsdel med en
blandning av bostäder och verksamheter. Planen medger även användning
skola.
Planområdet är beläget på sydvästra delen av Wämö och avgränsas i söder
av Blåportsgatan, i norr av Wämöskolan med grönområden, i väster av
Ekorrvägen och mot öster postterminalen och Österleden.
Området trafikmatas från Ekorrvägen. Gång- och cykelväg finns längs
Ekorrvägen söderifrån och fram till infarten till exploateringsområdet och
Wämöskolan. Även utmed Blåportsgatan finns gång- och cykelväg.
Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
De fastigheter som bildas inom planområdet ska anslutas till det kommunala
ledningsnätet enligt gällande regler och taxa.
Exploatören ansvarar för utbyggnaden av lokalgata och torg inom
planområdet. Den nybildade gemensamhetsanläggningen ansvarar för drift
och underhåll av dessa.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port,
Karlskrona kommun (utställning).
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2006.2173.251

§ 38
Detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö marina), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade förslag till detaljplan är översänt för programsamråd.
Syftet med planen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och hamn/marina. Enligt förslaget planeras området
bebyggas med 15-20 bostadshus.
Det marina området, som blir tillgängligt för allmänheten, koncentreras runt
den befintliga hamnen.
Området trafikmatas från Ångslupsvägen och Brovägen. Hastighetssänkande
åtgärder erfordras på tillfartsvägarna. Utformning kommer att ske i samråd
med Hästö Villaförening. Åtgärden kommer att bekostas av exploatören.
Området ligger inom kommunalt verksamhetsområdet för vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö marina),
Karlskrona kommun (programsamråd)

På grund av jäv deltog inte ordföranden Tommy Olsson (kd) i
handläggningen i detta ärende.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2008.302.214

§ 39
Detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun, Blekinge
län
(samråd)
I december 2006 fattade Blekinge Tekniska Högskola, BTH, ett beslut att
förlägga sitt huvudcampus till Gräsviksområdet i Karlskrona. Bakgrunden
till beslutet är att BTH i en ökande konkurrens måste göras mer attraktiv,
vilket kräver en samlad campusmiljö. I praktiken innebär beslutet att
verksamheten i Ronneby läggs ner och flyttas till Karlskrona. Avsikten är att
skapa en bättre studiesocial miljö, en bättre forsningsmiljö och större
effektivitet i verksamheten.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av högskolans
verksamhet inom högskoleområdet. Behov av nya lokaler för undervisning
och kontor tillgodoses bl a genom nybyggnation.
BTH önskar en byggnadsstruktur med sammanlänkade byggnader samt att
en tydlig huvudentré till området skapas.
Tillgängligheten till befintliga gång- och cykelvägar är god.
Området är välförsörjt med kollektivtrafik. Tågstopp finns i Bergåsa centrum
strax öster om högskolan.
Tillfart till högskoleområdet sker via Valhallavägen.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny utformning som
också innehåller trafiksäkerhetshöjande åtgärder, främst kopplat till
befintliga busshållplatser.
Tekniska förvaltningen bedömer att det ej finns medel inom tekniska
nämndens budgetram för dessa åtgärder och anser därmed att exploatören
bör bekosta åtgärderna.
Planområdet är anslutet till kommunens nät för vatten och avlopp.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
1. att kostnaderna för ombyggnad av Valhallavägen i syfte att förbättra
trafiksäkerheten och att skapa en tydligare huvudentré till högskoleområdet
bör belasta exploatören, samt
2. att med denna komplettering av planbeskrivningen tillstyrka förslag till
detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona kommun (samråd).
_____
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§ 40
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 mars 2008
Meddelande om inställt sammanträde den 22 april 2008

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2008.404.452
Dnr 2008.423.452
Dnr 2008.424.452
Dnr 2008.446.452
Dnr 2008.486.452
Dnr 2008.487.452
Dnr 2008.494.452
Dnr 2008.501.452
Dnr 2008.521.452
Dnr 2008.542.452
Dnr 2008.555.452
Dnr 2008.556.452
Dnr 2008.561.452
Dnr 2008.565.452
Dnr 2008.566.452
Dnr 2008.570.452
Attestant ersättare
Verksamhet c 866 Vattenförsörjning
867 Avloppshantering
869 VA á-pris rörnät
Attestant ordinarie
Verksamhet c 086 VA rörnät arbeten
Dnr 2008.034.002
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Vidaredelegation av rätt att besluta om disposition av ospecificerade men
verksamhetsspecifika anslag till investeringar som understiger 500 000
kronor
Dnr 2008.520.002
Disposition av anslag för farledsmärkning av inseglingsleder
Dnr 2008.522.558
Disposition av 2007 års anslag för muddringsbehov av hamnar
Dnr 2008.523.559
Disposition av 2007 års anslag för upprustning av hamnområde/kaj
handelshamnen
Dnr 2008.524.556
Disposition av 2008 års anslag för Båt 2008
Dnr 2008.525.558
Disposition av 2007 års anslag för farledsutveckling av handelshamnen
Dnr 2008.525.558
Disposition av 2008 års anslag för upprustning fiskeslipar 2008
Dnr 2008.526.556
Disposition av 2007 års anslag för ombyggnad av kaj Garpahamnen
Dnr 2008.526.556
Disposition av 2007 års anslag för åtgärder Stenshamns vatten
Dnr 2008.527.825
Disposition av 2007 års anslag för åtgärder skärgårdshamn
- Hallahamnen
- Sanda
- Stenshamn
- Ungskär
Dnr 2008.528.825
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Disposition av 2007 års anslag för utbyggnad av småbåtsplatser
- Borgmästarekajen
- Garpahamnen
- Gästhamnen
- Hallahamnen
- Preembryggan
- Saltöhamnen
- Stenshamn
- Studentviken
- Ungskär
Dnr 2008.529.825
Disposition av 2007 och 2008 års anslag för åtgärder kantskoning
Nättrabyån
Dnr 2008.535.558
Installationen 9, Ragnar Jändels väg 2, gruppboende
Utbyte av befintlig köksinredning, montering av ny ljudvägg och ljuddörr,
ljudisolering av vägg
Dnr 2008.638.293
Ersättning för reparation av skador på bil orsakade av nerfallet träd
Norra Backe Verkö
Dnr 2008.479.185
Ersättning för självrisk i samband med fastighetsskada vid
källaröversvämning i Rödeby
Dnr 2008.532.185
Lokal trafikföreskrift p g a evenemang på Kungsbron
TN nr 17/08
Lokal trafikföreskrift p g a Holmsjö marknad, vår och höst
TN nr 21/08

Anbud
- PE-rör
Dnr 2008.112.053
- Råvattenledning m m Klakebäcksvägen – Jämjö vattenverk
Dnr 2007.1951.052
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- Trafiktavlor, trafikavstängningsmaterial m m
Dnr 2007.1560.053
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 41
Meddelanden
1. Länsstyrelsens samråd, daterat den 14 mars 2008, dnr 525-771-08
enligt 12 kap 6 § miljöbalken (1998:808) om planerad rivning av
gångkonsolen mellan Saltösands badstrand och f d simstadion på Saltö i
Karlskrona
Dnr 2008.450.308
2. Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2008, § 32
Investeringstillstånd för ombyggnad av Östersjöskolans kök etapp två
Dnr 2004.1339.291
3. Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2008, § 33
Projekteringstillstånd, anläggande av påfart från Verkövägen till Österleden
Dnr 2008.256.311
4. Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2008, dnr 258-6496-07
Utökning av fartbegränsat område i Sunna kanal och Lyckebyån i Karlskrona
kommun
Dnr 2007.1488.558
5. Länsstyrelsens beslut den 17 mars 2008, dnr 434-6670-07
Ansökan om statsbidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på
fastigheten Karlskrona 5:2
Dnr 2008.456.334
6. Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2008, § 28
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007
Dnr 2008.530.042
7. Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2008, § 30
Extra medel till ytterligare utbyggnad av förskoleverksamhet
Dnr 2008.531.290
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8. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 31 mars 2008, § 13
Utveckling av lokaler i Oden
Dnr 2008.558.292
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 8.
_____
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§ 42
Information
1. Budgetuppföljning mars 2008.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.
2. Ekonomisk förvaltningsplan för fastigheter.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
3. Bidrag till enskilda vägar.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
4. Utkast skärgårdskarta
Lars-Göran Forss (m) informerar.

_____
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§ 43
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (s) ställer fråga angående muddring i Verköhamnen.
Ordföranden svarar.
2. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga angående uppsagt avtal för bogserbåt.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 maj 2008
§ 44 Delårsbokslut 2008-04-30
§ 45 Komplettering av investeringsanslag och begäran om projekteringstillstånd för uppförande
av gruppboende, Kyrkvägen i Nättraby
§ 46 Svar på remiss – Utredning om serviceförvaltning
§ 47 Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid Bubbetorps återvinningsstation
§ 48 Förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa
§ 49 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 50 Meddelanden
§ 51 Information
§ 52 Övrigt
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Plats och tid

Vattenverket Lyckeby
Tisdagen den 27 maj 2008 kl 14.00 – 15.15
sammanträdet ajourneras kl 14.30 – 14.45

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, kl 14.00-14.10
Tommy Sandin, utredningschef
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Roland Löfvenberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Jörgen Johansson

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 44 - 52

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 juni 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.391.042

§ 44
Delårsbokslut 2008-04-30
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och avlämna budgetuppföljningsrapport med
prognoser för årets utfall per april månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 14 maj 2008 anmält att
prognosen för 2008 för tekniska nämndens verksamheter som kommer att
överensstämma med beslutat tilldelat kommunbidrag på 84,6 mkr för
skattefinansierade verksamheter och beslutat negativt resultat på 1,5 mkr för
avgiftsfinansierade verksamheter.
Kommunfullmäktige beslutade den 27 mars 2008 att minska tekniska
nämndens kommunbidragsram 2008 med 2,8 mkr från 87,4 mkr till 84,6 mkr
för skattefinansierade verksamheter.
Ytterligare prioritering av vad som ska genomföras ur verksamheternas
underhållsplaner och konsekvensbeskrivningar av de åtgärder som inte kan
genomföras kommer att krävas med anledning av den minskade
budgetramen för 2008.
Periodens resultat för tekniska nämndens verksamheter uppgår till -11.379
tkr. Beslutat budgeterat resultat för perioden är 500 tkr och periodiserad
budget för fastighetsverksamhetens mediekostnader utgör 3.408 tkr och
avvikelsen mot budgeterat resultat är 7.470 tkr.
Kostnaden för plusjobben 2008 finns med i resultatet för perioden.
Prognosen pekar på ett negativt resultat med anledning av löneökningen som
erhölls i 2007 års avtal och kompensation kommer inte att erhållas.
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Årets vintersäsong genererade ett överskott på 1 mkr som skulle använts till
utökade beläggningsarbeten, men kommunbidraget har minskat med
motsvarande belopp som del av tekniska nämndens minskade
kommunbidragsram, beslutad av kommunfullmäktige den 27 mars 2008.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut 2008-04-30.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.476.293

§ 45
Komplettering av investeringsanslag och begäran om
projekteringstillstånd för uppförande av gruppboende, Kyrkvägen i
Nättraby
Handikappförvaltningens behov av upprustning av boenden är mycket stort
då flera icke fullvärdiga boenden måste ersättas med fullvärdiga.
Målsättningen är att i första hand skapa ur verksamhetssynpunkt optimala
boenden inom befintligt fastighetsbestånd.
Boendet på Klimatgatan är inte fullvärdigt enligt de regler som gäller för ett
LSS-boende. En brandskyddsinpektion som genomfördes under förra året
pekade dessutom på allvarliga brister i brandskyddet. Verksamheten får
bedrivas på dispens under en kort period men måste upphöra under 2008 om
inte omfattande åtgärder vidtas för att säkra brandskyddet.
Handikappförvaltningen bedriver sedan tidigare ett särskilt boende enligt
LSS (Lagen om särskilt stöd och service) på Kyrkvägen i Nättraby.
Byggnaden innehåller fyra stycken fullvärdiga lägenheter samt en
gemensamhetslokal för de boende. Bruksarean uppgår till 344 kvm samt
förråd på 15 kvm.
Handikappförvaltningen planerar nu en tillbyggnad i anslutning till den
tidigare byggnationen.
Tillbyggnadsförslaget omfattar två lägenheter samt tillskapande av vilrum
och teknikutrymmen som utgör brister i lokalerna, Tillbyggnadsförslaget
utgör 200 kvm. Investeringsutgiften kalkyleras till 4 mkr och internhyran till
432 tkr.
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I investeringsbudgeten för 2008 finns 2 mkr anslagna till ersättningslokaler
för gruppboendet på Klimatgatan (Kyrkvägen i Nättraby).
De återstående 2 mkr föreslås finansieras genom disposition av den
återstående investeringsreserven i 2008 års investeringsbudget
(7 mkr - 3,2 mkr = 3,8 mkr).
Den högre internhyreskostnaden som blir följden av den större
investeringsutgiften uppger handikappförvaltningen kunna finansiera inom
gällande ram.
Projekteringskostnaden uppskattas till 400 tkr. Handikappförvaltningen
ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i det fall investeringen inte
fullföljs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 maj 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att disponera 2000 000 kronor av den återstående reserven för
investeringsutgifter för att komplettera tidigare anslagna medel om
2 000 000 kronor för tillbyggnad av gruppboendet på Kyrkvägen i Nättraby,
2. att meddela projekteringstillstånd avseende tillbyggnad av gruppboendet
på Kyrkvägen i Nättraby, samt
3. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.249.001)
Tekniska förvaltningen/personalenheten
Tekniska förvaltningen/förvaltningschefen,
fastighetschefen, gatu/parkchefen, VA/Renhållningschefen
Akten

2008.595.001

§ 46
Remiss - Utredning om serviceförvaltning
Kommunstyrelsen fattade den 8 april 2008 § 52 beslut om att inrätta en
serviceförvaltning under kommunstyrelsen dit nuvarande avdelning för
konsult och service i sin helhet flyttas över från kommunledningsförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslutade också att den utredning som tagits fram avseende
förslag på verksamheter som ska ingå i serviceförvaltningen ska remitteras till
samtliga nämnder (utom överförmyndarnämnden och valnämnden).
Föreslagna verksamheter i utredningen att ingå i serviceförvaltningen och som
berör tekniska förvaltningen är 4.2 Ekonomi- och personaladministration 4.3
Leasingbilar, transporter och fordonshantering och 4.5 Tryckeri och
posthantering.
De kriterier som utredningsgruppen använt sig av, när de föreslagit om en
verksamhet/befattning ska ingå i serviceförvaltningen, är om det är någon
vinst med att förändra och om det är rationellt.
Under pkt 4.2 föreslås 5,5 tjänster från tekniska förvaltningen att flyttas över
till serviceförvaltningen. Tekniska förvaltningen kan inte se någon fördel med
att tjänster som är så integrerade i verksamheten inom respektive avdelning
överförs till serviceförvaltningen. Andra stora nackdelar som framförs är
otydligt och osynligt ledarskap. Avdelningarna poängterar även vikten av att
administrationen är fysiskt placerad nära verksamheten.
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Under pkt 4.3 föreslås att administration av leasingbilar övergår från tekniska
förvaltningen. Tekniska förvaltningen anser att endast den
ekonomiassistenttjänst 0,55 som idag arbetar med administration av
leasingbilar överförs till serviceförvaltningen.
Under pkt 4.5 föreslås att tryckeri och posthantering, totalt 5 tjänster, överförs
från utbildningsförvaltningen. Tekniska förvaltningen har idag tre personer,
fördelade på 1,85 tjänster, som är placerade i Ruthensparre och arbetar med
intern posthantering och arkivering. Dessa tjänster föreslås föras över till
serviceförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att inga tjänster inom ekonomi- och personaladministration överförs från
tekniska förvaltningen till serviceförvaltningen (pkt 4.2),
2. att ekonomiassistenttjänst 0,55 överförs från tekniska förvaltningens
gata/parkavdelning till serviceförvaltningen (pkt 4.3), samt
3. att posthantering och arkiv 1,85 tjänster överförs från tekniska
förvaltningens stabsavdelning till serviceförvaltningen (pkt 4.5).
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.484.455)
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Akten

2007.1917.455

§ 47
Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid
Bubbetorps återvinningsstation
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden avseende inrättande av en container för självplock vid
Bubbetorps återvinningsstation för beredning.
Syftet är att gynna återanvändning och minska mängden avfall till deponi.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen förespråkar återanvändning då detta ur miljösynpunkt är den absolut bästa lösningen för omhändertagande av avfall.
Det finns dock redan idag en fungerande ”second hand”- marknad i form
av föreningsdrivna loppmarknader, second hand-butiker, internetmarknader m m, där man både kan sälja, skänka och köpa begagnade varor.
Tekniska förvaltningen anser inte att denna uppgift åligger kommunen att
handha.
Dessutom finns det redan idag ganska omfattande problem med inbrott och
stölder från Bubbetorps återvinningscentral, vilket riskerar att öka om
ytterligare stöldbegärligt material tillförs.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.653.163)
Tekniska förvaltningen/Samtliga avdelningar
Akten

2008.379.163

§ 48
Förslag till beredskapsplan för pandemisk influensa
Av kommunfullmäktige beslutad beredskapsplan för pandemisk influensa
framgår att nämnden, som enligt planen ansvarar för verksamheten inom
kategori A, för egen del skall upprätta åtgärdsplaner för hantering av
pandemi.
Tekniska nämnden tillhör kategori A.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Utredningschef Tommy Sandin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till beredskapsplan daterad den 28 september 2007
för pandemisk influensa och att överlämna planen till kommunfullmäktige
för att ingå som del i kommunens totala beredskapsplan för pandemier.
_____
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§ 49
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2006.1899.452
Dnr 2008.593.452
Dnr 2008.601.452
Dnr 2008.608.452
Dnr 2008.609.452
Dnr 2008.613.452
Dnr 2008.614.452
Dnr 2008.621.452
Dnr 2008.622.452
Dnr 2008.627.452
Dnr 2008.630.452
Dnr 2008.631.452
Dnr 2008.656.452
Dnr 2008.657.452
Dnr 2008.667.452
Dnr 2008.673.452
Dnr 2008.682.452
Dnr 2008.690.452
Dnr 2008.723.452
Dnr 2008.689.452
Dnr 2008.708.458
Dnr 2008.710.452
Dnr 2008.718.452
Dnr 2008.724.452
Dnr 2008.736.452
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Begäran om ersättning för självrisk efter reparation av skador på bil orsakad
av omkullfallen trafiktavla i handelshamnen
Dnr 2008.496.185
Lokal trafikföreskrift under ombyggnad av Rosenfeldtskolan
TN nr 23/08
Lokal trafikföreskrift p g a förbud mot biltrafik på Borgmästaregatan
sommaren 2008
TN nr 24/08
Lokal trafikföreskrift p g a ”Junikalaset”
TN nr 28/07
Lokal trafikföreskrift p g a avstängning av Borgmästaregatan
TN nr 30/08
Lokal trafikföreskrift p g a Centrumtåg
TN nr 31/08
Lokal trafikföreskrift p g a avstängning av Borgmästaregatan
TN nr 32/08
Attestanter och ersättare hamnavdelningen
Dnr 2008.384.002
Disposition av 2008 års anslag för Hälsans stig
Dnr 2008.766.319
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 50
Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2008
1. § 50
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Hasslö
Dnr 2008.344.821
2. § 51
Investeringstillstånd för anskaffning av traktor
Dnr 2008.55.821
3. § 52
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning
Dnr 2008.595.001
4. § 54
IT-vision, aktivitetsplan e-tjänster
Dnr 2008.607.005
5. Länsstyrelsens beslut den 14 april 2008, dnr 258-9079-07
Ansökan om sänkt hastighet på väg 750 vid Gisslevik, Karlskrona kommun
Dnr 2008.628.512
6. Länsstyrelsens beslut den 16 april 2008, dnr 258-4874-07
Ansökan om sänkt hastighet på väg 28 vid Inglatorp, Karlskrona kommun
Dnr 2007.1149.512
7. Länsstyrelsens beslut den 21 april 2008, dnr 258-1255-2008
Högsta tillåtna hastighet på väg 735, Karlskrona kommun
Dnr 2008.236.512
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8. Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2008, dnr 555-9026-07
Underrättelse om driftstörning avseende Gullberna avloppspumpstation
tillhörande Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2008.721.352
9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 maj 2008, § 155
Yttrande angående ”Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i
södra Östersjöns vattendistrikt 2008-09”
Dnr 2007.2168.340
10. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 6 maj 2008, § 35
Budgetuppföljning per den 31 mars 2008.
Dnr 2008.391.042

Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2008
11.
§ 42
Årsredovisning för år 2007 Karlskrona kommun
Dnr 2008.750.042
12.
§ 43
Revisionsberättelse år 2007 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Dnr 2008.751.042
13.
§ 45
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008 för Karlskrona kommun
Dnr 2008.391.042
14.
§ 47
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 april 2008.
Dnr 2008.749.004
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15.
§ 53
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets norra
körbana delen turistbyrån – Klaipedaplatsen samt Norra Smedjegatan, delen
Stortorget – Stenbergsgränd
Dnr 2007.1640.512

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 15.
_____
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§ 51
Information
1. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-03-31”
2. Gatu/Parkavdelningen
- Flyttning av depåer till Oskarsvärn
- Fastighetsavdelningen flyttar till Oskarsvärn
- mm
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
_____
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§ 52
Övrigt
1. Tekniska nämndens ordinarie sammanträde den 24 juni flyttas till den 25
juni. Nämnden kommer då bland annat att besöka hamnar i skärgården.
2. Information om tekniska förvaltningens förslag till budget 2009 samt
plan för åren 2010-2011 sker den 20 augusti 2008 kl 8-12.
Plats: Oskarsvärn.
3. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga angående vassbekämpning i
Sunna kanal.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
4. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om budgetdirektiv för tekniska
nämnden.
5. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga angående fastighetsförsäljningar.
Aktuell försäljningslista ska redovisas för tekniska nämnden.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-06-25

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 juni 2008
§ 53 Information
§ 54 Investeringstillstånd för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
§ 55 Investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd för solcellsanläggning på
Arena Rosenholm
§ 56 Långtidsuthyrning lokaler Bryggareberget
§ 57 Svar på motion angående trafiksäkerhet vid förskola på Hasslö
§ 58 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 59 Meddelanden
§ 60 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Region Blekinge
Onsdagen den 25 juni 2008 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)
Rolande Löfvenberg (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)

Närvarande

ersättare

Patrik Andersson (s)
Kerstin Wieslander (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Karl-Johan Svärd, gatu/parkchef kl 14.00-15.15, § 53
Bo Vestlund, gatuingenjör kl 14.00-15.15, § 53
Fredrik Winkler, hamningenjör kl 14.00-15-15, § 53
Håkan Franzén, fastighetschef
Mariette Karlsson, sekreterare

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 har den 3 juli 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 53
Information
1. Underhållsutredning 2008 utförd av Ramböll RST, tekniskt
konsultföretag
Under april-maj 2008 inventerades och tillståndsbedömdes körbaneytor på
det kommunala, asfaltbelagda gatunätet i anslutning till Karlskrona tätort.
Peter Mauritzson, Ramböll RST, informerar.
2. Budgetuppföljning maj 2008
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, informerar.
3. Reparation Kungsbrokajen
Fredrik Winkler, hamningenjör, informerar.
4. Planerade underhållsåtgärder i kommunens fastigheter från den 1 maj
2008
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
5. Fastighetsobjekt möjliga att sälja.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
6. Klagomål på strandpromenaden och badbryggan i Torhamns hamn vid
Pettersviks badplats.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
7. Framtida tippning av muddermassor från Verkö till ett område utanför
Tjurkö.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/gatu-/ parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.942.295

§ 54
Investeringstillstånd för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
För att samla tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i gemensamma
lokaler och tillsammans med förvaltningens övriga tekniska verksamheter
i gatu-/parkavdelningen planeras anpassning och ombyggnad av lokaler vid
Oskarsvärnsanläggningen
Investeringen är upptagen i 2008 års investeringsbudget till 4 mkr. Med
avskrivningstid om 20 år och internränta om 5 % samt ökade driftkostnader
med 75 tkr kalkyleras en kostnadsminskning om ca 250 tkr första året.
Kostnadsminskningen ökar över tiden i takt med att kapitalkostnaderna
minskar. Kapitalkostnaderna förväntas minska medan underhållskostnaderna
blir oförändrade jämfört med nuläge.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 juni 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av
Oskarsvärnsanläggningen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2007.1894.292

§ 55
Investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd för solcellsanläggning på Arena Rosenholm
Tekniska förvaltningen planerar för uppförande av solcellsanläggning på
Arena Rosenholm.
Länsstyrelsen har beviljat Karlskrona kommun statsbidrag om ca 1 960 000
kronor i enlighet med förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet. Bidraget utgör 70 % av den
beräknade investeringsutgiften 2 800 000 kronor.
Återbetalningstiden för anläggningen beräknas i gynnsammaste fall uppgå
till 12 år efter att bidraget avräknats. Ett ökat elpris förbättrar lönsamheten
ytterligare. Anläggningen är i princip underhållsfri och beräknas ha en
livslängd på 25 år. Lönsamhetskalkyl under livslängden bifogas. Den visar
på att den genomsnittlig årliga besparingen uppgår till nära 100.000 kronor
Investeringsutgiften föreslås finansieras genom disposition av 840 000
kronor av det ospecificerade anslaget till energibesparande åtgärder/minskat
oljeberoende. Disponibelt anslag inklusive återstående anslag från 2007
uppgår för närvarande till 9 525 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 maj 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
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Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att disponera 840 000 kronor av det ospecificerade anslaget till
energibesparande åtgärder/minskat oljeberoende för uppförande av
solcellsanläggning på Arena Rosenholm,
vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta
2 att meddela investeringstillstånd avseende anskaffande av solcellsanläggning till Arena Rosenholm.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.941.299

§ 56
Långtidsuthyrning lokaler Bryggareberget
PMD, Café Utsikten förhyr för närvarande lokaler på Bryggareberget för att
bedriva caféverksamhet. Avtalet löper sedan den 31 maj 2007 med två års
förlängning såvida det inte sägs upp inför ny förlängningsperiod.
Företaget har ambitionen att med egen finansiering investera i lokalerna för
att anpassa fastigheten för cáfe-, restaurang- och konferensverksamhet. Den
egna investeringen beräknas uppgå till 2,5 mkr och omfattar såväl utbyggnad
som anpassning av befintliga lokaler.
För att möjliggöra den omfattande egna investeringen fordras ett långsiktigt
hyreskontrakt för den ursprungliga lokalen. Tekniska förvaltningen har
tillsammans med hyresgästen förhandlat fram ett förslag på ett 25-årigt
hyresavtal..
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 juni 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal på 25 år enligt
förhandlat förslag.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.193.510)
Tekniska nämndens trafikutskott för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2004.771.510

§ 57
Svar på motion angående trafiksäkerhet vid förskola på Hasslö
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat en motion till tekniska
nämnden angående trafiksäkerhet vid daghem på Hasslö.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan om behov av någon form av
skyddsbarriär vid utelekplats på förskolan Tärnan på Hasslö. Förskolan,
inklusive utelekplats, omgärdas av ett nätstaket. Vid utelekplatsen, det vill
säga mot Fabian Månssons väg, samt mot Östra Bredaviksvägen är staketet
förstärkt. Den väg som går vinkelrätt emot förskolan, Västra
Bredaviksvägen, är ej tillåten för genomfartstrafik, och de enda som kör ut
på Fabian Månssons väg är de som bor på eller besöker Västra
Bredaviksvägen.
Hastigheten är begränsad till 50 km/tim förbi förskolan.
Tekniska förvaltningen kan inte se behov av någon skyddsbarriär vid
utelekplats på förskolan Tärnan på Hasslö. I det fall personal, föräldrar eller
boende upplever det som en risk för barnen att utnyttja utelekplatsen,
föreslår fastighetsavdelningen i skrivelse daterad den 12 maj 2008 att
personal, föräldrar eller boende hemställer hos tekniska nämndens
trafikutskott att sänka hastigheten till 30 km/tim utanför förskolan,
alternativt att personal, föräldrar eller boende hemställer hos väghållaren om
eventuella skyddsåtgärder.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Yrkanden
Percy Blom (s) yrkar att i samband med iordningställande av mark vid
Hasslö skola och förskola ska möjligheten ses över att anordna någon form
av skyddsbarriär.
Ordförande yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Percy Bloms yrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
förvaltningens förslag rösta ja, den som vill tillstyrka Percy Bloms förslag
röstar nej.
Följande röstar ja: Jörgen Johansson (c), Lars-Göran Forss (m), Roland
Löfvenberg (m), Roger Poka (mp), Göte Henriksson (sd), Sven Wallfors (m)
och ordföranden.
Följande röstar nej: Percy Blom (s), Lotta Törnström (s), Thomas Åberg (s),
Veronica Lathe (s), Åke Håkansson (s) och Lola Sellberg (s).
Tekniska nämnden beslutar med sju ja-röster mot sex nej-röster enligt
förvaltningens förslag.
Således föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att för närvarande inte montera någon skyddsbarriär vid utelekplats på
förskolan Tärnan på Hasslö, samt
2. att motionen härmed ska anses vara besvarad.
_____
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§ 58
Anmälan om delegeringsbeslut
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 21 april 2008
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 maj 2008

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
2008.737.452
2008.748.452
2008.761.452
2008.767.452
2008.768.452
2008.811.452
2008.818.452
2008.838.452
2008.851.452
2008.863.452
2008.891.452
2008.911.452
2008.912.458
Disposition av 2008 års klumpanslag diverse vattenledningar
Åtgärder för råvatten i Jämjö
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2008 års klumpanslag serviser VA, 1
Åtgärder för nya serviser och avlopp
Dnr 2008.857.002
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Disposition av 2008 års klumpanslag serviser VA, 2
Åtgärder för nya serviser och avlopp
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2008 års klumpanslag diverse vattenledningar
Åtgärder för Saltö torg, dagvatten
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2008 års klumpanslag diverse vattenledningar
Åtgärder för Västra Stationsvägen, avlopp
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2008 års klumpanslag diverse vattenledningar
Åtgärder för Västra Stationsvägen, vatten
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för väghållning
Dnr 2008.917.339
Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för lekplatser
Dnr 2008.918.332
Skadeståndskrav
Självrisk vid vattenskada i samband med källaröversvämning i fastighet på
Torhamnsvägen i Jämjö.
Dnr 2007.10.185
Lokal trafikföreskrift p g a evenemang ”Försommaryra” i Kristianopel
den 8 juni 2008
TN 34/07
Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Norra Backen
TN 35/08
Lokal trafikföreskrift på grund av byggnation av hotellbyggnad kv Axel.
TN 36/08
Lokal trafikföreskrift på grund av lövmarknaden
TN 38/08
Lokal trafikföreskrift på grund av avstängning Borgmästaregatan
TN 39/08
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Beslutsattestanter från den 1 juni 2008
VA/Renhållning
Dnr 2008.034.002

Anbud
Solceller Arena Rosenholm

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 59
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 13 maj 2008
1. § 72
Framställan om disposition av medel ur kommunstyrelsens reserv för
tillänglighetsskapande åtgärder.
Dnr 2007.570.299
2. § 75
Investeringstillstånd avseende broförnyelse 2008
Dnr 2008.394.311
3. § 76
Begäran om investeringstillstånd avseende ny konsolbrygga Saltö badplats
Dnr 2008.392.820
4. § 77
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning
Dnr 2008.393.317
5. § 78
Förslag till nya rutiner för flaggning i Karlskrona kommun
Dnr 2008.810.338
6. § 89
Nytt gruppboende m m i Bastasjö för funktionshindrade (Bastasjö II)
Dnr 2008.476.293
7. Länsstyrelsens beslut den 27 maj 2008, dnr 555-6837-08
Underrättelse om driftstörning avseende sprickor i betongen i Koholmens
avloppsreningsverk
Dnr 2008.856.351
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8. Brev från Sjöfartsinspektionen, daterat den 2 juni 2008, beteckning
0905-05-17210, avseende fartsänkning i Aspösund, Karlskrona skärgård
Dnr 2007.1414.558

Kommunfullmäktiges beslut den 29 maj 2008
9. § 60
Projekt Karlskrona Kommun kompetenscentrum – KKC
Förslag till permanent verksamhet
Dnr 2005.433.027
10. § 68
Svar på medborgarförslag avseende gågata sommartid på Stortorgets norra
körbana,delen turistbyrån – Klaipedaplatsen, samt Norra Smedjegatan, delen
Stortorget – Stenbergsgränd
Dnr 2007.1640.512
11. § 71
Svar på medborgarförslag om att slopa julgranen framför Rådhuset
Dnr 2007.2180.311
12. § 72
Svar på medborgarförslag om att såga ner träd vid Lyckebyåns vattenfall i
Lyckeby
Dnr 2007.2128.330
13. § 73
Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser på Norra Kungsgatan
(tunnelspåret) i Karlskrona
Dnr 2007.2179.514
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 13.
_____
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§ 60
Övrigt
1. Lars-Göran Forss (m) meddelar att den nya skärgårdskartan fått ett
mycket positivt mottagande.
2. Ordföranden önskar alla en avkopplande och skön sommar. 2:e v
ordförande Percy Blom (s) önskar ordföranden detsamma.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 2 september 2008
§ 61 Information
§ 62 Förslag till budget 2009 samt plan för åren 2010-2011
§ 63 Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Hasslö
§ 64 Komplettering av investeringsanslag och begäran om
investeringstillstånd för uppförande av gruppboende, Bastasjö II
§ 65 Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 66 Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
§ 67 Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län (granskning)
§ 68 Detaljplan för Hemmet 23 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
(granskning)
§ 69 Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
§ 70 Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 71 Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med
funktionshinder
§ 72 Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående
nya gatlyktor på landsbygden
§ 73 Svar på medborgarförslag: Bygg ett staket längs
Nättrabyån
§ 74 Svar på medborgarförslag: Ett lyft för Hoglands park
§ 75 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 76 Meddelanden
§ 77 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 2 september 2008 14.00 – 16.05

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Jerry Hansson (fp)
Kerstin Wieslander (s) ej § 73 p g a jäv
Ove Uppgren (sd)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
Jan-Anders Glantz, projekteringschef, §§ 61-64, 66
Håkan Franzén, fastighetschef, §§ 61-64
Jeanette Rutgersson, förvaltare, §§ 61-64
Renhållningsingenjör Christer Carlsson, §§ 61-65
Sekreterare 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

§§ 61 - 77

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 11 september 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-09-02

4

Sammanträdesprotokoll

§ 61
Information
a. Redovisning av felanmälan samt klagomålshantering första
halvåret 2008 är utsänd till nämndens ledamöter och suppleanter.
Lars-Göran Forss (m) ställer fråga angående renhållningen vid
Marinan/Hamnkrogen. Fastighetschef Håkan Franzén och 2:e v
ordförande Percy Blom besvarar frågan.
b. Uppföljning av tekniska nämndens målprogram 2007-2010.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
c. Budgetuppföljning juli 2008.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
d. Reparationer på Östra Torpskolan med anledning av att en
innertaksplatta föll ner i ett klassrum den 26 augusti 2008.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.967.041

§ 62
Förslag till budget 2009 samt plan för åren 2010-2011
Balansering och avstämning av ramarna
Förslaget har upprättats i enlighet med de direktiv och ramar som beslutats
i kommunfullmäktige den 18 juni 2008. Förutsättningarna grundar sig på de
ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för år 2009, 2010 och 2011 i den
av kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2009-2011. Detta förutsätter
också att tekniska nämndens förslag gällande förändringar av verksamheter
verkställs, som exempel
• försäljning av parkeringshus
• försäljning av Skönstaviks Camping
• samlokalisering av fastighetsavdelningen och gata/parkavdelningen
på Oskarsvärn
• förändring av växthus till växtdepå på Oskarsvärn
I föreliggande förslag har enligt direktiven, under tekniska nämnden, avsatts
0,5 mkr i en reserv för oförutsett i avsikt att enligt direktiven skapa en
säkerhetsmarginal och handlingsutrymme under 2009, 2010 och 2011. Reserver
finns inom respektive avdelningen och motsvarar ca 1 % av det kommunbidrag
som utgår till nämndens verksamhet.
Resultatkrav för avgiftsfinansierade verksamheter berör verksamheten
parkeringsanordningar som ska tillföra 0,5 mkr årligen till det egna kapitalet.
Vatten- och avloppsverksamheten ska i enlighet med upprättad plan ianspråkta
2,0 mkr av det egna kapitalet för respektive år 2009, 2010 och 2011.
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Resurser för underhåll
Enligt fastighetsverksamhetens hyressättningsprinciper skall det ekonomiska
utrymme, som skapas varje år genom minskade kapitalkostnader, tillföras
aktiviteten underhåll. Detta utrymme kommer att öka möjligheterna att förbättra
fastighetsunderhållet. Målsättningen är att så stor del som möjligt av
underhållsbudgeten kan användas för planerat underhåll. Fortsatt arbete med
energieffektivisering prioriteras högt. Målsättningen är att snarast fasa ut
uppvärmning med oljepannor och att där så är lämpligt konvertera
direktverkande eluppvärmning till miljövänligare och billigare
uppvärmningssätt. Arbetet med skadeförebyggande åtgärder för att minska
skadegörelsen kommer att fortsätta.
Beläggningsunderhållets budgetramar har under en följd av år ej motsvarat
långsiktigt underhållsbehov. Kommunens revisorer gav 2007 Ernst & Young
uppdraget att granska kommunens gatu- och vägunderhåll. I både Ernst &
Youngs granskningsrapport och i revisorernas utlåtande understryker man att
”Underhållstakten bör förbättras för att minska risktagandet med
kommunens kapital i form av gator och vägar ”. Inventering och förslag till
åtgärdsplaner för beläggningsunderhåll är upprättade av Ramböll i Sverige
AB i juni 2008 och pekar på ett eftersatt underhåll på 25 mkr. Det årliga
beläggningsbehovet för att det eftersatta underhållet ej ska öka är 4,7 mkr/år.
Gata/parkavdelningen har de senaste åren haft i snitt 2,4 mkr/år till
beläggningar. Ökad anslagsram för toppbeläggningar (exklusive eftersläpning) bör uppgå till 2,3 mkr.
Brounderhållsbehovet för omisolering av ej åtgärdade broar är c:a 30 mkr.
En plan är upprättad där broarna är prioriterade efter förnyelsebehov. Det är
viktigt att upprättad broförnyelseplan fullföljs då eventuella framtida skador,
såsom saltinträngningar i armeringen kan bli mycket kostsamma.
Broförnyelse med investeringsanslag bör uppgå till 3 mkr/ år vilket inte
uppnås under planperioden.
Inom hamnverksamheten är kajer och ett flertal stenbryggor inom
hamnområdena i behov av reparation. Detta gäller såväl anläggningar för
yrkesmässig verksamhet som turism och nöjestrafik.
Underhållsarbetena är eftersatta vilket innebär en fortsatt prioritering av
underhållsarbeten under perioden 2009 – 2011
Beslutad taxehöjning för vatten och avlopp 2008 ger för innevarande år goda
förutsättningar för genomförande av nödvändigt planerat underhåll. Med
föreslagen taxehöjning 2009, som ger en intäktsökning på 3,0 mkr, bör
underhållsbehovet även för nästa år vara säkerställt.
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örbättring av trafikleder
Den allmänna trafikutvecklingen samt färjeutvecklingen på Verkö kräver
åtgärder på det befintliga huvudvägnätet.
För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och miljön planeras flera
investeringsinsatser under 2008-2010. Exempel på strategiska investeringar
är befintlig korsning mellan Verkövägen och Stationsvägen som byggs om
till cirkulationsplats och att delar av Österleden utökas till fyrfältighet med
mittskiljeskydd. Tekniska nämnden har fått i uppdrag av
kommunfullmäktige att utreda alternativa anslutningsvägar till/från Verkö.
Den allmänna trafikutvecklingen samt behov att ha kontinuitet i
vägsystemet kräver att även Österleden delen Verkökrysset - Sunna kanal
byggs om till fyrfältighet med början 2011.

Planering för nytt färjeläge
Färjetrafiken utvecklas positivt för Stena Line och i och med att den tredje
färjan tagits i bruk kan man se en ökning av volymerna inom de flesta
områden. Ökningstakten har dock planat ut något under första halvåret 2008,
troligen beroende på vikande konjunktur.
Avtalet för de fasta anlöpsavgifterna är omförhandlat för 2008, vilket inte
ger den intäktsökning som förväntats när kommunbidraget för verksamheten
upphörde för år 2008.

Utökade bidrag till enskilda vägar
Den beslutade utökade bidragsgivningen till enskilda vägar förutsätter att den
planerade utökningen av kommunbidragsramen fullföljs. Kommunen kommer
2010 upp till en bidragsnivå på 40 % och vägverket bidrar med resterande upp
till 100 %, enligt plan beslutad av kommunfullmäktige den 26 februari 2004
§ 23/2004. Det innebär en utökning med 0,4 mkr årligen för 2009-2010, enligt
budget 2008-2010.

Inom investeringsram
Årets budgetdirektiv anger att de av kommunens investeringar som ska
finansieras med framtida skatteuttag under budgetperioden ska begränsas till
respektive års avskrivningsbelopp som för 2009-2011 är 112 mkr/år. Övriga
investeringar delas in i två kategorier och kan finansieras med nya lån.
Investeringar som betraktas som ”lönsamma” ska täckas av kostnadsbesparingar och investeringar i avgiftsfinansierade verksamheter ska täckas av
framtida avgifter.
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Personalsatsningar
För 2009 satsas totalt 3,0 mkr på kompetensutveckling och
personalbefrämjande åtgärder. Insatserna är riktade till samtliga
personalgrupper inom tekniska förvaltningen. Därutöver har personalen
arbetsplatsträffar 1-2 timmar/månad.
Sjuktalen per anställd totalt för tekniska förvaltningen är 16,54 dagar och har
ökat med 2,12 dagar per anställd 2007 jämfört 2006.

Stadsmiljöprogram
Kommunfullmäktige har gett tekniska nämnden samt miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den
offentliga miljön. Uppdraget har resulterat i förslag på designprogram avseende
utrustning, beläggningar m m i den offentliga miljön samt förslag på åtgärder
för att komma tillrätta med andra miljöpåverkande faktorer i stadsmiljön.
Programmet tar sikte på Karlskronas stadskärna med förslag på
miljöförbättringar för exempelvis Klaipedaplatsen, Stortorget och Hoglands
Park.

Elupphandling
Tekniska förvaltningen har våren 2008 tillsammans med Karlskronahem och
Kruthusen genomfört en el-upphandling enligt LOU för all elleverans exklusive
el för gatubelysning. Avtalsperioden är fem år med start den 1 januari 2009 och
med option på ytterligare två år och gäller inköp av klimatmärkt el.
Affärsverken lämnade bästa anbud och är utsedd till leverantör. Leveransen
omfattar för tekniska förvaltningen 47 300 MWh per år och berör ca 530
anläggningar.
Elpriset låses varje år genom inköp i olika poster före ingången av varje
kalenderår. Inköpen sker från elbörsen Nordpool. När alla inköp är utförda
bildas ett pris som gäller som fast pris under hela kalenderåret. För närvarande
indikerar gjorda inköp och rådande marknadspris att elpriset för 2009
(exklusive skatter) kommer att hamna på drygt 60 öre per kWh, vilket är ca 20
öre per kWh högre elpris än under innevarande år. Detta ger en ökad
driftkostnad (inkl skatter) på totalt 8,7 mkr för tekniska förvaltningen vilket är
en ökning på ca 20 % av förvaltningens totala elkostnad.

Förslag till vatten- och avloppstaxa
VA-verksamheten är till 100 % avgiftsfinansierad och VA-taxan föreslås höjas
inför 2009 med 0,50 kr/m3 till 18,50 kr/m3 exklusive moms. Mätaravgiften höjs
med 100 kr för samtliga mätarstorlekar. Detta innebär en intäktsökning med 3
mkr.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-09-02

9

Sammanträdesprotokoll

Förslag till renhållningstaxa
Renhållningstaxan föreslås att inte höjas generellt för 2009.
Latrintaxan, som inte ger kostnadstäckning på grund av minskat antal
abonnenter och ökade kostnader, föreslås höjas med ca 20 % från 2 600 kr/år
till 3 120 kr/år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 augusti 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Percy Blom (s), meddelar att s-gruppen, Lotta Törnström (s), Thomas
Åberg (s), Veronica Lathe (s), Åke Håkansson (s) och Kerstin Wieslander (s)
avstår från att delta i beslutet på grund av att deras politiska ledning skall ha
handlingsutrymme vid fördelning av medel till nämnderna.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att fortsätta arbetet med att föreningslivet engagerar sig i skötseln av
kommunala lokaler och anläggningar, självförvaltning, samt
2. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget för år 2009 och plan
för 2010 och 2011.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att för beläggningsunderhållet utöka kommunbidragsramen årligen för
2009-2011 med 2 300 000 kronor för att upprätthålla en godtagbar
underhållsnivå på anläggningarna inom gatuverksamheten och därmed minska
risktagandet med kommunens kapital för gator och vägar,
2. att omfördela från skattefinansierad verksamhet till avgiftsfinansierad
verksamhet avseende besparing RUP (resultatförbättrande utvecklingsprogram) och effektivisering för år 2009 1 256 000 kronor och för år 2010
och 2011 1 356 000 kronor per år,
3. att inom den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten medge
ianspråktagande av eget kapital om 1 100 000 kronor för år 2009 och planera
för ianspråktagande av eget kapital om 1 000 000 kronor för år 2010 och 3 000
000 kronor för år 2011,
4. att fullfölja beslut om investeringar i vattenförsörjningsprojektet
Johannishusåsen om 20 000 000 kronor för år 2009 och planera för
118 000.000 kronor år 2010,
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5. att fastställa vatten- och avloppstaxa för 2009 i enlighet med föreliggande
förslag,
6. att fastställa renhållningstaxa för 2009 i enlighet med föreliggande förslag,
samt
7. att

som verksamhetsmål för 2009 enligt god ekonomisk hushållning

•

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

•

lämna förslag på alternativa förnyelsebara energikällor för uppvärmning av
tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet

•

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

•

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

•

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

•

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

_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.344.291

§ 63
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Hasslö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 27 februari 2008, § 15,
uppdragit åt tekniska förvaltningen att genomföra utbyggnad av
förskolelokaler på Hasslö.
Den planerade utökningen omfattar en paviljongdel i direkt anslutning till
Hasslö skola och en ombyggnad av befintlig yta i skolan för att utöka antalet
förskoleavdelningar med 1,25 enheter.
Utgiften för om- och tillbyggnaderna föreslås finansieras inom ramen för det
ospecificerade investeringsanslaget 2008 för förskolelokaler om 5 000 000 kr
och 1 135 000 kronor av motsvarande resterande anslag från 2007 om totalt
1 310 000 kr.
De ombyggda lokalerna beräknas kunna tas i bruk vid årsskiftet 2008/2009
och paviljongen vid skolstarten höstterminen 2009.
Projekteringskostnaden uppskattas till ca 600 000 kr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 augusti 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att disponera det ospecificerade investeringsanslaget 2008 för
förskolelokaler om 5 000 000 kr och 1 135 000 kronor av motsvarande
resterande anslag från 2007, tillsammans 6 135 000 kronor, till ut- och
ombyggnad av förskolelokaler på Hasslö, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende ut- och ombyggnad av
förskolelokaler på Hasslö inom ovan angivna ram.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.476.293

§ 64
Komplettering av investeringsanslag och begäran om
investeringsstillstånd för uppförande av gruppboende, Bastasjö II
Handikappförvaltningen planerar en ny enhet, benämnd Bastasjö II, i
anslutning till tidigare byggnation. Enheten planeras omfatta lägenheter för
sex stycken boende, samt en byggnad med gemensamhetsytor och lokaler för
daglig verksamhet.
Investeringsutgiften har uppskattats till 19,5 mkr efter genomförd
rambeskrivning och omfattar två byggnader med sammanlagt sex lägenheter
och en byggnad med gemensamma utrymmen som kök, mat-/allrum
expedition, förråd, tvätt- och arbetsrum.
Investeringsbudgeten upptar sammanlagt 9,5 mkr varav 4,5 mkr anslogs 2007
och 5,0 mkr anslogs 2008.
Tekniska förvaltningen föreslår att 10,0 mkr av 2008 års anslag till
ombyggnaden av Rosenfeldtskolan omdisponeras till kompletterande anslag
under 2008 för uppförande av gruppboende Bastasjö II. Omdisponeringen är
möjlig på grund av att ombyggnaden av Rosenfeldtskolan i motsvarande
omfattning kommer att genomföras först under år 2009.
Samtidigt har 10 mkr för kompletterande anslag till gruppboende Bastasjö II
föreslagits avsättas under 2009 i den investeringsplan som föreläggs höstens
budgetberedning. Ett beslut enligt föreliggande förslag innebär att projektet
Bastasjö II utgår ur investeringsplanen 2009. I stället kompletteras
investeringsplanen för ombyggnad av Rosenfeldtskolan med 10 mkr under år
2009.
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Tekniska förvaltningen förutsätter att handikappförvaltningen rymmer
hyreskostnader och verksamhetskostnader i övrigt i den driftkostnadsram
som kommunfullmäktige planerat för nämnden för perioden 2009-2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 augusti 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att omdisponera 10 000 000 kronor av anslaget 2008 för projektet
”ombyggnad av Rosenfeldtskolan” till projektet ”uppförande av
gruppboendet Bastasjö II”, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende uppförande av gruppboendet
Bastasjö II.
_____
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Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2008.1216.452

§ 65
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har under våren 2008 utarbetat ett förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Bakgrund: Den nu gällande renhållningsordningen antogs av
kommunfullmäktige den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu
gällande lagar och förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat

Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Renhållningsingenjör Christer Carlsson föredrar ärendet.
att uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra samråd och utställning av
förslaget i enlighet med 15 kap. 11-17 §§ i Miljöbalken.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2008.1016.214

§ 66
Detaljplan för del av MJÖVIK 1:3 m. fl., Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse för ca 10 friliggande villor.
All trafikmatning sker via Mjövikstrandsvägen som idag har
en varierad bredd från ca 3,5 upp till ca 5 meter. En grundförutsättning
för den föreslagna exploateringen är att en gång- och cykelväg för de
oskyddade trafikanterna anordnas utmed Mjövikstrandsvägen inom
planområdet fram till Mjöviksvägen.
Utmed Mjöviksvägen fordras utbyggnad av gång-och cykelväg några hundra
meter åt öster där anslutning kan ske till befinligt goc-vägssystem.
Väghållare för Mjöviksvägen är Vägverket.
Planområdet kan anslutas till befintligt kommunala va-system som ligger i
anslutning till området.
Innan planen antages skall exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
fastighetsägarna för bl a reglerande av utbyggnad av gång- och cykelväg.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och har i skrivelse
den 17 augusti 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
2:e v ordförande Percy Blom (s) yrkar att ärendet återremitteras för
ytterligare beredning.
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Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2007.1660.214

§ 67
Detaljplan för del av VÄSTRA NÄTTRABY 6:17 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställd för granskning.
Syftet med planen är att skapa ett utökat område för kontor, småindustri,
handel och hantverk i anslutning till befintligt verksamhetsområde söder om
E22 i Nättraby.
Kommunen som äger huvuddelen av marken som berörs av planförslaget
anlägger och bekostar lokalgatan genom planområdet samt svarar även för
att befintlig fotbollsgrusplan inom Nättraby idrottsplats anläggs med gräs
som ersättning för befintlig gräsplan inom planområdet.
Utbyggnad av genomfartsgatan (Idrottsvägens ersättningsväg) samt
kostnadsfördelning sker enligt särskild överenskommelse mellan
kommunen och vägverket.
Kommunen blir inte huvudman för de allmänna vägarna men blir
huvudman för allmän plats – natur
Planområdet ligger delvis inom kommunalt verksamhetsområde för VA.
Kommunen bygger ut VA-försörjningen inom hela planområdet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och har i skrivelse
den 17 augusti 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2008.965.214

§ 68
Detaljplan för HEMMET 23 m. fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställt för granskning.
Planområdet är beläget på den nordöstra delen av Pantarholmen och gränsar
mot Tullparken.
Planförslaget medger bostadsbebyggelse för boende med visst vårdbehov
samt kompletterande service. Byggrätt föreslås i tre till fem våningar för
bostäder och centrumändamål samt garage i källare/bottenvåning
Tillfart till området kommer att ske genom befintligt vägnät.
Va- försörjningen sker genom anslutning till befintliga kommunala nät i
anslutande gator.
Exploateringsavtal skall upprättas mellan berörd exploatör och kommunen,
för att reglera frågor om rättigheter, förorenad mark samt ombyggnad av
busshållplats m m.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och har i skrivelse
den 17 augusti 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Hemmet 23 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2008.1013.214

§ 69
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom
den privatägda fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig
bostadsbebyggelse på Torsnäset.
Avsikten är att skapa byggrätter för ca. 30 villatomter för permanentboende
i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet.
En exploatering möjliggör förbättrad vägstandard samt att en långsiktig
lösning på vattenförsörjning och avloppshantering genomförs.
Exploatören kommer att svara för all nödvändig utbyggnad av infrastruktur
med vägar och goc-vägar inklusive. belysning, vatten och avlopp mm.
Kommunen skall inte vara huvudman för allmän plats.
Några enskilda va-anläggningar kommer inte att tillåtas inom området.
Kommunal vattenledning finns vid Sturkövägen. Kommunal avloppsledning
planeras att dras sjövägen mellan Verkö (anslutet till Koholmens reningsverk) och Trummenäs med anslutning till planområdet. Kommunen anvisar
förbindelsepunkter.

.

Innan detaljplanen antas skall exploateringsavtal tecknas mellan kommunen
och exploatören som reglerar utbyggnad av va-försörjningen, vägar, gocvägar mm.
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Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och har i skrivelse
den 17 augusti 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Torsnäs13:25, Torsnäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2008.1008.214

§ 70
Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl, Torsnäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget inom södra delen av Trummenäs.
Föreliggande planändring medger bl.a. att byggnadsarean ökas till att
omfatta 20% av tomtarean.
En förutsättning för utbyggnad enligt detaljplanen är att en kommunal
va-försörjning ordnas till området och att anslutning sker till denna.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och har i skrivelse
den 17 augusti 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan Gängletorp 14:27 m fl,
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.686.332)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.106.332

§ 71
Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med
funktionshinder
Maria Persson (c) har i en motion föreslagit att man undersöker möjligheten
att bygga en lekpark för barn med funktionshinder någonstans i kommunen.
Som exempel anges att man i Stockholm invigt en lekpark med
träningsmöjligheter för funktionshindrade barn i stadsdelen Skarpnäck i
Stockholm.
Tekniska förvaltningen ansvarar för närvarande för ca 100 lekplatser på
allmän platsmark inom kommunen (därutöver finns lekplatser för
allmänheten inom skolor och i anslutnings till Karlskronahems fastigheter).
För de av tekniska förvaltningen administrerade lekplatserna sker en
successiv upprustning i den takt som tilldelade budgetmedel medger (många
av de kommunala lekplatserna i landet har kritiserats då de genom
försummat underhåll ej klarar gällande säkerhetsföreskrifter).

Förvaltningens ambition är att tillse att det snarast möjligt finns en fullt ut
upprustad lekplats inom varje tätort i kommunen och att dessa även skall
vara handikappanpassade. I avvaktan på att detta är genomfört anser
förvaltningen att utrymme ej finns för närvarande att skapa ytterligare
specialbyggda lekplatser.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motion om att kommunen skall utreda möjligheten att anlägga en lekplats
för barn med funktionshinder skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.442.317)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.1881.317

§ 72
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående nya
gatlyktor på landsbygden
I en motion till kommunfullmäktige har Jörgen Johansson (c) hemställt om:
-

att kommunen återinför ett årligt anslag för utökad gatubelysning på
lansbygden, samt

-

att Karlskrona kommun tillsammans med samhälls-, intresse- och
hembygdsföreningar utreder behovet av utökad gatubelysning på
landsbygden.

Beträffande återinförande av årligt anslag för gatubelysning på landsbygden
finns budgetmedel med 200 tkr/år för 2007 och 2008 och med ambitionen att
så skall ske även för 2009.
Beträffande förslag om utredning tillsammans med samhälls-, intresse- och
hembygdsföreningar om belysningsbehovet på landsbygden bedömer
tekniska förvaltningen detta vara ett alltför omfattande arbete då det finns ca
500 enskilda väghållare utöver de i motionen angivna intressenterna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.291.180)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.1064.180

§ 73
Svar på medborgarförslag: Bygg ett staket längs Nättrabyån
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden med förslag att ett staket byggs längs Nättrabyån som
skyddar barnen från att leka i det strömma vattnet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Karlskrona är en sjöstad med många stränder och kajer inom de centrala
delarna (Trossö med m fl områden). Därutöver finns inom övriga tätorter
bostadsområden intill åar och vattendrag (Nättraby, Lyckeby, Rödeby m fl).
Gemensamt för alla dessa områden är att där finns inga stängsel mot vattnet.
Detta kan betraktas som en del av Karlskronas kultur.
Ett kommunalt stängsel längs Nättrabyån är en viktig principiell fråga då
motsvarande åtgärder kan komma att krävas även på många andra platser
inom kommunen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag om att kommunen skall sätta upp ett stängsel
längs Nättrabyån.
_____
På grund av jäv deltog inte Kerstin Wieslander (s) i handläggningen i detta
ärende.
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Kommunstyrelsen (2005.116.330)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2005.608.331

§ 74
Svar på medborgarförslag: Ett lyft för Hoglands park
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden. I förslaget framförs parkens förtjänster och att den borde
kunna nyttjas för diverse olika aktiviteter t ex sång och musikkvällar m m.
Även åtgärder för att ”lyfta” parkens kvalitet föreslås, bl a upprustning av
musiksnäckan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
En arbetsgrupp är tillsatt för att utreda Hoglands parks framtida användning.
Resultatet av utredningen kommer att redovisas framöver. Arbetsgruppen
har att ta ställning till hur parken skall rustas upp och vilka framtida
aktiviteter som skall möjliggöras och därmed göra parken mera attraktiv. I
samband därmed kommer även de i medborgarförslaget föreslagna
åtgärderna att beaktas.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 75
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 augusti 2008

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
2008.934.452
2008.952.452
2008.956.456
2008.961.452
2008.988.452
2008.1002.452
2008.1003.452
2008.1005.452
2008.1010.452
2008.1011.452
2008.1040.452
2008.1053.452
2008.1070.452
2008.1103.452
2008.1122.452
2008.1127.452, 2 st
2008.1128.452
2008.1136.452
2008.1137.452
2008.1140.452
2008.1141.452
2008.1142.452
2008.1143.452
2008.1144.452
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2008.1153.452
2008.1175.452
2008.1180.452
2008.1181.452
2008.1188.452
2008.1200.452
2008.1208.452
2008.1217.452
2008.1218.452
2008.1223.452
2008.1267.452

Lokal trafikföreskrift på Dragsövägen
TN 37/08
Lokal trafikföreskrift p g a avstängning av ”Solgatan” på Stortorgets norra
del
TN 40/08
Lokal trafikföreskrift p g a cirkulationsplats ”Ankaret”
TN 42/08
Lokal trafikföreskrift p g a avstängning flytt av taxizon
TN 44/08
Lokal trafikföreskrift p g a SAIL 2008
TN 46/08
Lokal trafikföreskrift – hastighetsbegränsning 50 km/h på Friluftsvägen
TN 49/08
Lokal trafikföreskrift – förbud mot genomfart, gäller lastbilstrafik, Gamla
Brovägen och Strandvägen i Lyckeby
TN 50/08
Lokal trafikföreskrift p g a avstängning ”Solgatan”
TN 51/08
Lokal trafikföreskrift p g a besök av Ostindiefararen
TN 54/08
Grönskadeersättning för skada p g a ny vattenledning Duverum, Ället, Jämjö
Dnr 2007.699.344
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Intrångsersättning för intrång p g a ny vattenledning Duverum, Kråkerum,
Ället, Jämjö och Vallby, Ramdala
Dnr 2007.699.344
Skadeståndskrav
Självrisk och åldersavdrag för fastighetsskada vid vattenskada i samband
med källaröversvämning på Gärdesvägen 3 i Rödeby.
Dnr 2008.897.185
Skadeståndskrav
Skadestånd och självrisk för fastighetsskada vid vattenskada i samband med
källaröversvämning på Gärdesvägen 9 i Rödeby.
Dnr 2008.294.185
Skadeståndskrav
Krav på självrisk för fastighetsskada vid vattenskada i samband med
källaröversvämning Tegnérliden 6 i Karlskrona.
Dnr 2008.990.185
Disposition av 2008 års klumpanslag diverse vattenledningar
Åtgärder för Björkholmen, Pukesgatan, vatten
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2008 års klumpanslag diverse vattenledningar
Åtgärder för Björkholmen, Pukesgatan, avlopp
Dnr 2008.857.002
Disposition av 2007 års anslag för Kantskoning Nättrabyån
Dnr 2008.1298.339
Disposition av 2007 års anslag för åtgärder skärgårdshamn Sanda
Dnr 2008.1299.825

Anbud
Broreparationer K 370 Verkövägen/Lyckebyån
Dnr 2008.858.311
Vägmarkeringar 2008-2010
Dnr 2008.38.052
Grusproduktioner 2008-2010
Dnr 2008.426.053
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Arbetsmaskiner, manskapsbodar m m
Dnr 2008.407.053
Körslor 2008-2010
Dnr 2008.426.053
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-09-02

32

Sammanträdesprotokoll

§ 76
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut daterat den 5 juni 2008, dnr 258-3790-08
Avlysning av vattenområde med anledning av genomförandet av en konsert
på Stumholmen onsdagen den 30 juli 2008 kl 15.00-24.00
Dnr 2008.686.557
2. Länsstyrelsens beslut daterat den 5 juni 2008, dnr 258-3791-08
Avlysning av vattenområde med anledning av genomförandet av en konsert
på Stumholmen onsdagen den 6 augusti 2008 kl 15.00-24.00
Dnr 2008.686.557
3. Länsstyrelsens beslut den 18 juni 2008, dnr 258-8281-07
Ansökan om permanent hastighetsbegränsning på väg 740
Dnr 2007.1999.512
4. Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2008, dnr 505-5384-08
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om avgiftsbefrielse för
sophämtning
Dnr 2008.630.452

Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2008
5. § 84
Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer 2010-2011
Dnr 2008.967.041
6. § 85
Delårsrapport per den 30 april 2008
Dnr 2008.391.042
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7. § 86
Reviderat förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona
kommun
Dnr 2007.1885.003
8. Vägverkets beslut den 23 maj 2008, beteckning EV 20-A 2008:2667
Beslut om statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2008
Dnr 2008.840.318
9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 augusti 2008, § 282
Yttrande över tillstånd till befintlig samt utökad hamnverksamhet på Verkö
samt dispens avseende dumpning av schaktmassor vid ny deponiplats
Dnr 2006.2007.559
10. Länsstyrelsens beslut den 11 augusti 2008, dnr 258-2814-08
Överklagande av Vägverkets beslut om vägvisning ”Handelsbod” vid väg
E22 i Fågelmara
Dnr 2008.1227.511

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 10.
_____
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§ 77
Övrigt
Lars-Göran Forss (m) med stöd av Claes-Urban Persson (s) påpekar vikten
av att en avfart från den nya cirkulationsplatsen Ankaret till Lorenzberg
och bland annat båtuppläggningsplatserna utföres.
Frågan väcktes vid Båtrådets sammanträde den 1 september 2008.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 september 2008
§ 78 Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-07-31”
b. Miljöredovisning Tekniska förvaltningen 2007

§ 79 Delårsbokslut per den 31 augusti 2008
§ 80 Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledning för vatten
och avlopp Mölletorp – Lyckeåborg - återremiss
§ 81 Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län - återremiss
§ 82 Anslag och investeringstillstånd för anpassning av föreslaget inköp av fastigheten
Lösen 14:11 till särskild boende för handikappomsorgens behov
§ 83 Anslag och investeringstillstånd för installation av Pelletsanläggning i Tvings skola
§ 84 Anslag och investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Ingenjören 5 (Wämöskolan)
§ 85 Svar på medborgarförslag – Sätt upp skyltar med budskapet ”Du lämnar nu fastlandet”vid
samtliga broar över Sunna kanal för södergående trafik
§ 86 Svar på medborgarförslag – Att kommunen upplåter en vägg för graffiti för att hålla klottret
borta från gatorna
§ 87 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 88 Meddelanden
§ 89 Övrigt
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Plats och tid

Utlängan Stenshamns Intresseförenings lokal, Stenshamn
Tisdagen den 29 september 2008 kl 13.10 – 14.15

Beslutande

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

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Veronica Lathe (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Christina Birge (mp)
Patrik Andersson (s)
Kerstin Wieslander (s)
Claes-Urban Persson (s)

Närvarande

ersättare

Ove Uppgren (sd)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
t f hamnchef Tommy Sandin
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
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

§§ 78 - 89

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 oktober 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 78
Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-07-31”
Dnr 2008.733.026
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
b. Miljöredovisning Tekniska förvaltningen 2007
Dnr 2008.1431.420
Miljösamordnare Tommy Sandin informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.391.042

§ 79
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 september 2008 lämnat
delårsbokslut per den 31 augusti 2008 och prognos för 2008 för tekniska
nämndens verksamheter som kommer att överensstämma med beslutat
tilldelat kommunbidrag på 80,5 mkr för skattefinansierade verksamheter.
Kommunbidraget har för skattefinansierade verksamheter minskat från
87,4 mkr till 80,5 mkr (den 31 juli 2008).
Några av de större justeringsposterna är:
- Minskning av årets kommunbidragsram med 2,8 mkr enligt
kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2008.
- Minskning av årets kommunbidragsram med 2,0 mkr enligt
kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2008.
- Utökad ram för ökade elkostnader för belysning 1 mkr.
- Utökad ram för kapitalkostnader i samband med infrastruktursatsningar
1 mkr.
- Reglering av kommunbidrag för mark- och exploateringsverksamheten
5,1 mkr.
- Tekniska nämndens andel av RUPEN (resultatförbättrande utvecklingsprogram) 1,3 mkr.
- Tekniska justeringar, exempelvis lönekompensation.
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För avgiftsfinansierade verksamheter med beslutat negativt resultat på
1,5 mkr kommer prognos för 2008 att avvika negativt med cirka 1 mkr.
Det nya avtalet med Stena Line ger inte de intäkter som budgeterats.
I årsbokslutet kommer begäran om att ta i anspråk del av det egna kapitalet
för färjeverksamheten för att täcka det underskott som det nya avtalet
genererat.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2008.
Följande måluppföljning lämnas:
- Av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 75 % av planerat underhåll.
- Utredning och förslag på alternativ förnyelsebar energikälla har
genomförts för Tvings skola, Fridlevstads skola och Jändelskolan.
För Holmsjö har även projektering genomförts.
- Av boende i villa har 95,8 % valt sortering av hushållsavfall.
- Av boende i flerfamiljshus har 81,9 % valt sortering av hushållsavfall
För övriga mål krävs uppföljning på helår och uppföljning kommer därför att
lämnas i årsbokslutet.
Periodens resultat för tekniska nämndens verksamheter uppgår per den 31
augusti 2008 till -5 472 tkr. Beslutat budgeterat resultat för perioden är
1 000 tkr för avgiftsfinansierad verksamhet och periodiserad budget för
fastighetsverksamhetens mediekostnader utgör 370 tkr. Totalt budgeterat
resultat för perioden är 630 tkr och avvikelsen för perioden är 4 842 tkr.
I tekniska nämndens målprogram för 2007-2010 finns inskrivet att nämnden
ska ”aktivt arbeta för att skapa ”den goda arbetsplatsen” och därmed minska
antalet sjukdagar med 10 % till 2010”. Detta innebär att antalet sjukdagar per
anställd ska vara 13,0 år 2010 för att uppfylla målet. Aktuella sjuktal per den
31 juli för åren 2006-2008 och siffrorna visar att antalet sjukdagar per
anställd har minskat i jämförelse med år 2007, men ökat i jämförelse med år
2006. Helårsprognosen pekar mot 15,4 sjukdagar år 2008 att jämföras med
16,5 för år 2007.
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2008.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.457.344)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2008.574.344

§ 80
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar för
vatten och avlopp Mölletorp – Lyckeåborg
Kommunstyrelsen har den 12 augusti 2008, § 133, beslutat återremittera
ärendet till tekniska förvaltningen för att utreda om de cirka 25 befintliga
husen norr om Lyckeåborg och Mölletorp kan få kommunalt vatten och
avlopp i samband med rubricerade överföringsledningar för vatten och
avlopp Mölletorp – Lyckeåborg.
Senaste gången tekniska förvaltningen gjorde en stor va-sanering var i början
av 1990-talet då stora delar av Aspö fick kommunalt vatten och avlopp på
grund av mycket stora bekymmer med bakterier i dricksvattnet.
Sedan 1997 har inga va-saneringar i kommunal regi utförts. Istället har
förvaltningen skrivit avtal med exploatörer, ekonomiska föreningar,
föreningar eller privatpersoner där dessa har bekostat va-utbyggnaden med
gällande krav. Under dessa år har drygt 1 200 fastigheter anslutits till det
kommunala nätet utan att kommunen investerat några medel.
Skulle kommunen investera och bygga ut va-ledningsnätet norr om
Lyckeåborg och Mölletorp finns det många andra liknande områden som
också gärna vill se att kommunen investerar och bygger ut kommunalt vatten
och avlopp. Detta skulle innebära en principiell förändring som medför att
hela det framgångsrika koncept som har byggts upp under 10 år raseras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 september 2008 lämnat
reviderat yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämnden vidhåller sitt tidigare beslut och föreslår således
kommunstyrelsen besluta
1. att kommunen inte investerar i utbyggnad av kommunalt vatten och
avlopp i området norr om Lyckeåborg och Mölletorp,
2. att omdisponera 2 500 000 kronor från klumpanslag va-ledningar till
överföringsledningar Mölletorp- Lyckeåborg, samt
3. att meddela investeringstillstånd för överföringsledningar MölletorpLyckeåborg inom ramen 5 500 000 kronor.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2008.1016.214

§ 81
Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Fastighetsägaren har inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan för
del av fastigheten Mjövik 1:3. Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse för
cirka 10 friliggande villor.
Tekniska nämnden har den 2 september 2008, § 66, beslutat att återremittera
ärendet för ytterligare beredning.
All trafikmatning sker via Mjövikstrandsvägen som idag har en varierad
bredd från cirka. 3,5 upp till cirka 5 meter. Planen redovisar att en gång- och
cykelväg för oskyddade trafikanter skall anordnas utmed Mjöviksstrandsvägen med anslutning till Mjöviksvägen.
Vägverket som är väghållare för Mjöviksvägen planerar för en utbyggnad av
en gång- och cykelväg utmed denna väg och öster ut fram till Orredalsvägen.
Planområdet kan anslutas till befintligt kommunala va-system som ligger i
anslutning till området.
Innan planen antages skall exploateringsavtal tecknas mellan kommunen
och exploatören som reglerar hur trafiksituationen för gående och
cyklister skall lösas och hur åtgärderna skall finansieras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september 2008 lämnat
reviderat yttrande och beslutsförslag.
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Yrkanden
Percy Blom (s) med tillstyrkan av Kerstin Wieslander (s) föreslår
1. att ett område reserveras som vägområde för breddning av vägen, som
kan tas i anspråk om nya exploateringsområden kommer till stånd, samt
2. att innan planen går till fastställelse skall exploateringsavtal tecknas
mellan kommunen och exploatören som reglerar vägreservat.
Femklövergruppen bestående av Tommy Olsson (kd), Jörgen Johansson (c),
Lars-Göran Forss (m), Roland Löfvenberg (m), Sven Wallfors (m) och
Christina Birge (mp) stöder förslaget med följande tillägg:
att vägföreningen rekommenderas att i samband med exploateringen bygga
en gång- och cykelväg.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag mot Percy
Bloms ändringsförslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
ändringsförslaget.
Därefter beslutar tekniska nämnden att bifalla den borgerliga gruppens
yrkande.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att ett område reserveras som vägområde för breddning av vägen, som
kan tas i anspråk om nya exploateringsområden kommer till stånd,
2. att innan planen går till fastställelse skall exploateringsavtal tecknas
mellan kommunen och exploatören som reglerar vägreservat, samt
3. att vägföreningen rekommenderas att i samband med exploateringen
bygga en gång- och cykelväg.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2008.1377.293

§ 82
Anslag för anpassning av föreslaget inköp av fastigheten Lösen 14:11
till särskilt boende för handikappomsorgens behov samt investeringstillstånd
Handikappomsorgen har behov av och planerar för ett särskilt boende för att
kunna verkställa beslut på ett korrekt sätt.
För att lösa boendet för de mest akuta placeringsbehoven har tekniska
förvaltningen i samarbete med kommunledningsförvaltningens markförvaltning och handikappförvaltningen och samhällsbyggnadssamhällsbyggnadsförvaltningen föreslagit inköp av villafastigheten Lösen
14:11. Fastighetsköpet handläggs av kommunledningsförvaltningen i ett
särskilt beslutsförslag. Inköpspriset är angett till 2,3 mkr
Fastigheten måste anpassas med avseende på brandskydd till en uppskattad
kostnad om 0,2 mkr, förutsatt att sprinklersystem accepteras av brandmyndigheten. Kostnaden för enklast möjliga mark-, målnings- och
belysningsarbeten m m uppskattas till cirka 0,2 mkr. Tillbyggnadskostnad
för tre stycken lägenheter med egna wc och duschar, som eventuellt kan
lösas med flyttbara moduler, uppskattas till 1,7 mkr. Sammanlagt uppgår
anpassningskostnaden till 2,1 mkr.
Den totala investeringskostnaden uppgår därmed till 4,4 mkr.
Investeringen föreslås finansieras genom att disponera del av det
budgeterade anslaget om 7,2 mkr till det ursprungligen planerade särskilda
boendet på Knösö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 september 2008 lämnat
reviderat yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att omdisponera 2 100 000 kronor av anslaget 2008 för projektet
”Särskilt boende för psykiskt funktionshindrade på Knösö” till projektet
”Anpassning av fastigheten Lösen 14:11 till särskilt boende för
handikappomsorgens behov”, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende anpassning av fastigheten
Lösen 14:11 till särskilt boende för handikappomsorgens behov.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2008.1368.291

§ 83
Anslag och investeringstillstånd för installation av pelletsanläggning i
Tving skola
Skolan i Tving får idag sin värme genom en gammal oljepanna, som har
kompletterats med en elpanna. Installerad effekt räcker inte till för att värma
samtliga byggnader vid kall väderlek. För att undvika avbrott i värmeförsörjningen och samtidigt konvertera pannanläggningen till ett mer
miljövänligt uppvärmningssätt föreslår tekniska förvaltningen i skrivelse
daterad den 15 september 2008 att anläggningen konverteras till en
pelletsanläggning, där även en uteluftsvärmepump installeras för ansvar för
sommardriften.
Anbud är infodrade och den totala sammanställningen för installationen
belöper sig till 2 300 000 kronor.
Investeringsbudgeten upptar 8 mkr årligen för investeringar i åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet. För 2008 återstår endast cirka
200 000 kronor. Installationen i Tving är lönsam, därför föreslås att ett extra
anslag om 2 100 000 kronor anslås för pelletsanläggningen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anslå 2 300 000 kronor för installation av pelletsanläggning i Tvings
skola,
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av 200 000 kronor ur
2008 års ospecificerade anslag för energibesparande åtgärder och minskat
oljeberoende och tillskjuta ytterligare 2 100 000 kronor, samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
installationen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2008.1363.375

§ 84
Anslag och investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Ingenjören
5 (Wämöskolan)
Investeringsbudgeten upptar 8 mkr 2008 för investeringar i åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet. Tekniska förvaltningen
föreslår i skrivelse daterad den 12 september 2008 att uppvärmningstekniken
i fastigheten Ingenjören 5 (Wämöskolan) konverteras från eldningsolja till
fjärrvärme. Wämöskolan förbrukar cirka 150 m³ eldningolja per år.
Åtgärderna är kostnadsberäknade till 1 800 000 kronor.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att anslå 1 800 000 kronor för installation av fjärrvärmeanläggning i
fastigheten Ingenjören 5, Wämöskolan,
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av 1 800 000 kronor
belopp ur 2008 års ospecificerade anslag för energibesparande åtgärder och
minskat oljeberoende, samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
installationerna.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.417.842)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.1674.842

§ 85
Svar på medborgarförslag: Sätt upp skyltar med budskapet
”Du lämnar nu fastlandet” vid samtliga broar över Sunna kanal för
södergående trafik
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden med förslag att skyltar med budskapet ”Du lämnar nu
fastlandet” sätts upp vid samtliga broar över Sunna kanal för södergående
trafik. Informationen föreslås även skrivas på engelska (eventuellt även tyska
och polska). Som motiv anges att Karlskrona har ett unikt läge, byggt på 33
öar och centrum fyra kilometer från fastlandet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Idén kan i utvecklad form eventuellt användas
vid en framtida stadsanpassning av infartsleden vid passage av ”brohålan”.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att kommunen skall sätta upp skyltar med
texten ”Du lämnar nu fastlandet” vid Sunna kanal.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.135.869)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.2266.869

§ 86
Svar på medborgarförslag: Att kommunen upplåter en vägg för graffiti
för att hålla klottret borta från gatorna
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden med förslag att kommunen skall sätta upp en centralt
placerad graffitivägg för att hålla klottret borta från gatorna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Frågan om graffitivägg har tidigare diskuterats utan att man hittat någon bra
permanent lösning. Det hela slutade med att tekniska förvaltningen, i samråd
med kulturförvaltningen, upplät en gångtunnel för graffiti under Österleden
norr om Wämöparken. Denna bedöms ej vara flitigt använd i nuläget.
Tekniska förvaltningen kommer också under en period upplåta gamla
bussgaraget norr om brandstationen för graffitimålning.
Med hänvisning till ovanstående kommer förvaltningen inte att sätta upp en
särskild kommunal graffitivägg.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslag om en kommunal graffitivägg härmed skall anses vara
besvarat.
_____
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§ 87
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Undantag från lokala trafikföreskrifter på grund av Cruising 2008.
TN 55/08
Undantag från lokala trafikföreskrifter p g a uppställning av Triumphbilar på Stortorget.
TN 56/08 och 58/08
Undantag från lokala trafikföreskrifter p g a Trafikantdagar.
TN 57/08
Skadeståndskrav
Krav på reparationskostnader för bilskada vid backning från eget garage på
Lilla Pantarholmen.
Dnr 2008.897.185
Skadeståndskrav
Regresskrav från Folksam för skada hos försäkringstagare i Rödeby orsakad
av vattenskada i samband med källaröversvämning.
Dnr 2008.897.185
Disposition av anslag för Stadsparksvandringsled Skärva.
Dnr 2008.1212.823
Disposition av 2008 års anslag för handikappanpassning.
Dnr 2008.1213.511
Disposition av 2008 års investeringsanslag för komplettering juldekorationer
Dnr 2008.1342.339
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Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för lekplatser
Dnr 2008.1342.339
Disposition av 2008 års anslag för trädplantering infartsleden
Dnr 2008.1342.339
Disposition av 2008 års investeringsanslag för byte av alléträd/stadsträd,
2 st
Dnr 2008.1342.339
Disposition av 2008 års investeringsanslag för nyanläggning/förbättringsarbeten parker
Dnr 2008.1342.339
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

För mer info

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-09-29

19

Sammanträdesprotokoll

§ 88
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 augusti, § 277
Program för södra Saltö
Dnr 2008.1259.554

Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2008
2. § 128
Begäran om investeringstillstånd avseende ny avloppspumpstation
Blixten på Verkö.
Dnr 2008.579.351
3. § 129
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Karlskrona
vattenverk med ny alkaliseringsbassäng.
Dnr 2008.578.349
4. § 130
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Ramdala
avloppsreningsverk.
Dnr 2008.577.351
5. § 131
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp
Sturkö – Verkö.
Dnr 2008.576.353
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6. § 132
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar för vatten
och avlopp Fågelmara – Kristianopel.
Dnr 2008.575.344
7. § 133
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar för vatten
och avlopp Mölletorp – Lyckeåborg.
Dnr 2008.574.344
8. § 134
Begäran om investeringstillstånd för anskaffande av traktor för idrottsplatsskötsel m m.
Dnr 2008.55.821
9 § 135
Budgetuppföljning per den 31 maj 2008.
Dnr 2008.391.042
10. § 139
Investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd för solcellsanläggning på Arena Rosenholm.
Dnr 2007.1894.292
11. § 150
Långtidsuthyrning lokaler Bryggareberget.
Dnr 2008.941.299
12. Länsstyrelsens meddelande daterat den 27 augusti 2008,
dnr 577-1261-07, angående statligt bidrag till huvudstudie av förorenat
område orakat av tidigare gasverk på de berörda fastigheterna Karlskrona
4:5, Långö 1:2, Gasverket 18 och Axel 1.
Dnr 2007.1204.249
13. Länsstyrelsens beslut den 29 augusti 2008, dnr 258-7488-2007
Begäran om beslut om sänkning av högsta tillåtna hastighet på väg 733.
Dnr 2007.1840.512

Kommunfullmäktige den 28 augusti 2008
14. § 97
Utredning om inrättande av en serviceförvaltning – slutrapport.
Dnr 2008.595.001
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15. § 100
Utökat investeringsanslag och projekteringstillstånd för nytt gruppboende i
Nättraby för funktionshindrade.
Dnr 2008.56.293
16. § 101
Miljöbokslut för år 2007 för Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1339.042
17. § 104
Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerhet vid förskolan på Hasslö.
Dnr 2004.771.510
18. § 155
Svar på medborgarförslag avseende container för självplock vid Bubbetorps
återvinningsstation.
Dnr 2007.1917.455
19. Länsstyrelsens beslut den 8 september 2008, dnr 431-7116-08
Fråga om nyplantering av träd, etapp 3, Drottninggatan, Karlskrona,
Karlskrona kommun
Dnr 2007.979.331
20. Länsstyrelsens beslut den 12 september 2008, dnr 555-3567-08
1080-50-005
Underrättelse om driftstörning gällande nödbräddning av orenat avloppsvatten från pumpstation Järnvägen i Spjutsbygd till Silletorpsån i Karlskrona
kommun
Dnr 2008.1373.352
21. Länsstyrelsens beslut den 12 september 2008, dnr 555-0245-08
1080-50-005
Underrättelse om driftstörning vid pumpstation Fisktorget i Karlskrona
kommun
Dnr 2008.1374.352
22. Kommunstyrelsens beslut den 9 september 2008, § 167
Budgetuppföljning per den 31 juli 2008
Dnr 2008.391.042
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 22.
_____
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§ 89
Övrigt
1. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga om upphandling av eldningsolja.
Kan samordning ske med Affärsverken? Frågan kommer att besvaras vid
nästa sammanträde.
2. Roland Löfvenberg (m) påpekar
- att den nya fotbollsplanen vid Rosenfeldtskolan blivit mycket bra och är
mycket populär, samt
- att Sunnavägen från Pantarholmen och norr ut är i stort behov av röjning
av buskage m m.
3. Vidare ställer Roland Löfvenberg (m) fråga angående huvudledsskylt
på Norra Smedjegatan. Frågan vidarebefordras till trafikingenjör Johan
Svensson.
4. Lars-Göran Forss (m) anser att det är mycket positivt med Nättraby
GoIF:s nya gräsplan. Men de tre tennisbanorna utnyttjas dåligt, kanske
möjligt att ändra en till grusplan för fotbollsspel?
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 oktober 2008
§ 90 Information
- Budgetuppföljning september 2008

§ 91 Sammanträdesplan för tekniska nämnden 2009
§ 92 Begäran om investeringstillstånd för uppförande av gruppboende, Kyrkvägen i
Nättraby
§ 93 Begäran om investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Karlskrona vattenverk med ny
renvattenpumpstation och ny luthantering, nytt ställverk, UV-behandling m m
§ 94 Skönstaviks camping
Arrendeavtal och avtal om övertagande av kommunens stugor m m
§ 95 Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 kommun och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona
§ 96 Remiss: Grönstrukturplan för Karlskrona kommun
§ 97 Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl
§ 98 Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1
§ 99 Detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö
§ 100 Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1
(Bubbetorp energiproduktion)
§ 101 Svar på medborgarförslag: Övergångsställe över Borgmästarekajen i höjd med gamla
Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan
§ 102 Svar på medborgarförslag: Trafiksäkerheten på Drottninggatan
§ 103 Svar på medborgarförslag: Gång- och cykelväg längs Kungsmarksvägen samt
övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen
§ 104 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 105 Meddelanden
§ 106 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 28 oktober 2008 14.00-16.45
sammanträdet ajourneras kl. 14.55-15.10

Beslutande

Ordförande
Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (kd), ej § 95 p g a jäv
Jörgen Johansson (c), tjg § 95
Jörgen Johansson (c), §§ 90-94, 96-106
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (s)
Sven Wallfors (m) § 95

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m), §§ 90-94, 96-106
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, förvaltningsekonom
Fastighetschef Håkan Franzén, kl 14.00-14.30 §§ 90-92
Förvaltare Christian Andersson, kl 14.00-15.30 §§ 90-100
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson, kl 14.00-15.10
§§ 90-95
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd, kl 14.00-15.30 §§ 90-100
Projektledare/Projekteringsingenjör Magnus Jacobsson,
§§ 90-100
Mark- och Exploateringschef Hans-Olof Hansson,
kl 14.00-15.15 §§ 90-95
Sekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Per Ivarsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

§§ 90 - 106

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

§§ 90-94, 96-106

Ordförande

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

§ 95

Justerare

……………………………………
Per Ivarsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 november 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 90
Information
- Budgetuppföljning september 2008
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.1287.006

§ 91
Sammanträdesplan 2009
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2009
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2009.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.540.293)
Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.476.293

§ 92
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av gruppboende,
Kyrkvägen i Nättraby
Boendet på Klimatgatan är inte ett fullvärdigt enligt de regler som gäller
för ett LSS-boende (Lagen om särskilt stöd och service). En brandskyddsinspektion som genomfördes under förra året pekade dessutom på allvarliga
brister i brandskyddet. Verksamheten får bedrivas på dispens under en kort
period men måste upphöra under 2008 om inte omfattande åtgärder vidtas för
att säkra brandskyddet.
Handikappförvaltningen bedriver sedan tidigare ett särskilt boende enligt
LSS på Kyrkvägen i Nättraby.
Förvaltningen planerar nu för en tillbyggnad i anslutning till den tidigare
byggnationen.. Förslaget omfattar två lägenheter samt tillskapande av vilrum
och teknikutrymmen som utgör brister i lokalerna, Tillbyggnadsförslaget
utgör cirka 200 kvm. Investeringsutgiften kalkyleras till 3,9 mkr och
internhyran till 432 tkr.
I samband med att projekteringstillstånd beviljades beslutade
kommunfullmäktige den 28 augusti 2008, § 100, att anslå 4 mkr till
uppförandet av gruppboendet på Kyrkvägen i Nättraby.
Kommunfullmäktige beslöt också att uppkommande drift- och
hyreskostnader ska rymmas inom handikappnämndens från år 2009 tilldelade
årliga budgetramar.
I samband med projekteringen har investeringskalkyl upprättats. Kalkylen
visar att utgiften ryms inom anslagna 4 mkr.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av befintligt gruppboende på
Kyrkvägen i Nättraby i enlighet genomförd projektering och inom ramen för
anslagna medel som uppgår till 4 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.1495.349

§ 93
Begäran om investeringstillstånd avseende tillbyggnad av Karlskrona
vattenverk med ny renvattenpumpstation och ny luthantering, nytt
ställverk, UV-behandling m m
På Karlskrona vattenverk pågår mycket stora och omfattande om-, ny- och
tillbyggnader i 16 etapper för att anpassa vattenverket för framtiden och
Johannishusåsen.
I investeringsbudgeten för 2008 finns 18 mkr avsatta för ny
renvattenpumpstation och i 2009 års budget finns 17 mkr avsatta för ny
luthantering, nytt ställverk, UV-behandling och reservkraft m m.
Under projekteringstiden har det framkommit att det finns stora tekniska och
ekonomiska fördelar att slå ihop dessa två etapper till en etapp.
Ärendet förutsätter att kommunfullmäktige i sitt budgetbeslut för 2009 följer
föreslagen utbyggnad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för tillbyggnad av Karlskrona vattenverk
med ny renvattenpumpstation, ny luthantering, nytt ställverk och reservkraft
m m inom ramen 35 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltning/Strategisk utveckling
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Tekniska förvaltningen/Gatu-/Parkavdelningen
Akten

2008.873.261

§ 94
Skönstaviks camping
Arrendeavtal och avtal om övertagande kommunens stugor m m
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har förhandlat
med arrendatorn till Skönstaviks camping i syfte att reglera förhållandena
mellan camping och stugområdet och samtidigt säkerställa mark för natur
och rekreation. Förutom campingen är ett kolonistugeområde och en allmän
badplats belägen inom området.
Förhandlingen har lett fram till ett arrendeavtal, samt ett avtal om överlåtelse
av kommunens byggnader inom campingområdet. Syftet med avtalen är att
renodla verksamheten och klargör respektive parts åtaganden samt minimera
kommunens åtagande.
Arrendeavtalet innebär att kommunen utarrenderar marken i 25 år.
Tiden är satt för att möjliggöra en utveckling och investeringar i
campinganläggningen. Kommunen har ingen del i detta utan ansvaret för
detta ligger fortsättningsvis på arrendatorn.
Arrendet är 40 000 kronor/år och indexerat med möjlig omprövning under
arrendetiden. Arrendatorn svarar för områdets skötsel och drift. Vid
arrendets upphörande har kommunen ingen lösenskyldighet för arrendatorn
tillhörig egendom om inte särskilda skriftliga avtal dessförinnan träffats
mellan parterna.
Köpeavtalet för byggnaderna omfattar kommunens byggnader inom
campingområdet med reception, affär, uthyrningsstugor (13 stycken),
övernattningsstuga, servicebyggnad etc. Byggnaderna överlåtes till det
bokförda värdet, 2 654 000 kronor, med tillträde den 1 januari 2009.
Kommunen har därefter inget ansvar för byggnadernas drift och underhåll.
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Allmänhetens och koloniområdets tillgång till servicebyggnader, bad m m
regleras i två separata avtal dels för Badplats Skönstavik och dels för
Kolonistugeområdet Skönstavik.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 8 oktober 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Göte Henriksson (sd) påtalar att arrendatorn ska underrättas om att det över
området går två stycken elkablar 20 respektive 130 kv.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att godkänna föreliggande arrendeavtal mellan Skönstaviks Camping
HB och kommunen, samt
2. att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Skönstaviks Camping HB
och kommunen varigenom kommunen överlåter sina byggnader inom
campingområdet för 2 654 000 kronor till handelsbolaget.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.14.251)
Kommunledningsförvaltning/Strategisk utveckling
Akten

2006.2173.251

§ 95
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Ärendet har tidigare varit föremål för kommunens hantering och
kommunfullmäktige beslutade den 29 mars 2007, § 41, att godkänna
avsiktsförklaringen mellan kommunen och Spigg Telekommunikation AB,
nedan kallat bolaget.
Ärendet överklagades till länsrätten som den 18 december 2007 upphävde
kommunens beslut. Motiveringen var att ärendet skulle ha beretts inte bara
i kommunstyrelsen utan också av tekniska nämnden.
Kommunen överklagade domen och begärde prövningstillstånd i
kammarrätten. Den 10 september 2008 beslutade kammarrätten att inte
meddela prövningstillstånd.
Enligt 10 kapitlet 15 § kommunallagen ska kommunen rätta beslut som har
upphävts i den utsträckning som det är möjligt.
Avsiktsförklaringen avser en detaljplaneläggning och försäljning av
fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11. Fastigheten Kölen 7 innehas med
tomträtt av bolaget för båtvarv och därmed jämförlig verksamhet och vidare
arrenderar bolaget ett mindre område om ca 3 500 kvm av Kölen 11 av
kommunen för marin verksamhet.
Parterna är överens om att söka ombilda Kölen 5-11 som ägs av kommunen
till bostadsändamål samt att behålla en del av Kölen 7 för marint ändamål
och att i detta syfte upprätta en detaljplan som medger detta. Bolaget står för
50 % och kommunen för motsvarande 50 % av kostnaderna för framtagande
av detaljplanen.
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I och med varvets avveckling kan kommunen sälja den tomtmark,
4-5 tomter, för bostadsändamål utmed Ångslupsvägen som hittills tjänat som
skyddsområde mellan varvet och befintlig bostadsbebyggelse.
Föreliggande avtal skiljer sig från tidigare träffat avtal såtillvida att
ersättningen för den mark som kommunen ska överlåta till bolaget baseras på
antalet byggrätter inom området.
Antalet byggrätter i form av rad/parhus är enligt förslaget 18 stycken och
köpeskillingen är föreslagen till 3 960 000 kronor (i stället för 3 800 000
kronor). Skulle det bli fler eller mindre byggrätter ska ersättningen justeras
uppåt eller neråt med 220 000 kronor/byggrätt.
Bolaget svarar för exploateringskostnaderna inom området och
saneringskostnaderna även på angränsande fastigheter orsakade av
verksamheten.
Fördelning av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att
regleras i ett exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen och avtalet
tas fram parallellt med detaljplanen.
Avsiktsförklaringen är för sin giltighet beroende av att ny detaljplan vinner
laga kraft för området.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 10 oktober 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Göte Henriksson (sd) yrkar bifall till förvaltningarnas förslag.
Lotta Törnström (s) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Yrkande
Lotta Törnström (s) med tillstyrkan av Veronica Lathe (s) yrkar avslag.
Sammanträdet ajourneras kl 14.55-15.10.
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Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningarnas förslag mot Lotta
Törnströms avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningarnas förslag.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande avsiktsförklaring mellan Karlskrona kommun
och Spigg Telekommunikation AB.
_____
På grund av jäv deltog inte Tommy Olsson (kd) i handläggningen i detta
ärende.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2008.1440.210

§ 96
Remiss
Grönstrukturplan för Karlskrona kommun
Karlskrona kommun har tagit fram ett förslag till grönstrukturplan, i syfte
att analysera och presentera strategier för bevarande och utveckling av
landskapet utifrån natur-, kultur- och rekreativa värden.
Planen ska användas som kunskapsunderlag för kommunens översiktsplanering vilket innebär att de ”gröna” frågorna i planeringen kommer att
hanteras tidigt för att kunna bygga ett hållbart framtida Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har deltagit i framtagandet av planen och
har inget att erinra mot förslaget.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till grönstrukturplan för Karlskrona kommun.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2008.485.214

§ 97
Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m.fl.
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställd för granskning.
Syftet med planen är att pröva möjligheten till nio nya bostadstomter i
anslutning till befintlig bebyggelse. Föreslagen exploatering har stöd i
den fördjupade översiktsplanen för Trummenäsområdet från 2006.
Tillfart till planområdet avses ske från Sturkövägen via Valderslyckavägen
med anslutning till den sistnämnda. Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av
lokalgator, gång- och cykelvägar samt iordningställande av naturmark inom
planområdet.
Inom stora delar av Trummenäsområdet finns kommunal vattenförsörjning
till vilken planområdet ska anslutas. Avloppet ska anslutas till det reningsverk som drivs i Trummenäs va-förenings regi.
För ett flertal befintliga fastigheter i anslutning till planområdet finns servitut
för avloppsinfiltrationsanläggningar inom det markområde som ska
exploateras. Dessa anläggningar föreslås upphöra och berörda fastigheter
anslutas till va-föreningens reningsverk. Detta kräver ombyggnad av
fastigheternas ledningsnät för att kunna godkännas av va-avdelningen,
Karlskrona kommun.
Exploateringsavtal måste upprättas mellan exploatörerna, berörda
fastighetsägare och Karlskrona kommun som reglerar såväl tekniska som
ekonomiska frågor samt genomförande.
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Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 17 oktober 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2 m fl
Karlskrona kommun, Blekinge län, samt
2. att innan planen går till fastställelse exploateringsavtal tecknas
mellan exploatörerna, berörda fastighetsägare samt Karlskrona kommun
som reglerar ansvar och åtagande.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2008.1310.214

§ 98
Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Syftet med planen är att ge möjlighet för byggande av bostäder inom gamla
festplatsen Masten strax norr om Kristianopel. 13 friliggande enbostadshus
föreslås uppföras på enskilda tomter.
Exploatören svarar för utbyggnad av lokalgata inom planområdet.
Lokalgatan ansluts till befintlig väg 763 som bedöms har tillräcklig standard.
Den nybildade gemensamhetsanläggningen ansvarar för drift och underhåll
av lokalgatan.
Planområdet ska ansluta till kommunalt vatten och avlopp vid det befintliga
reningsverket vid Avaskär som ligger strax söder om området. Exploatören
svarar för och bekostar utbyggnaden av va-näten fram till anslutningspunkten.
Den östra delen av planområdet ligger lågt. Viss uppfyllnad kan bli
nödvändig för att färdigt golv ej ska hamna under 2,2 m över nollplanet
(medelhavsytan).
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 17 oktober 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2008.1285.214

§ 99
Detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd är översänd för samråd.
Syftet med planen är att pröva möjligheten till ett nytt affärs- och bostadshus
som ersättning för befintlig byggnad som i norr gränsar mot Hantverkaregatan och i öster mot Konstapelsgatan. Den utökade byggrätten medför ett
ökat behov av parkeringsplatser vilket löses på den egna tomten och på
fastigheten Borgmästaren 20 genom ett servitutsavtal.
Fastighetens är ansluten till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 17 oktober 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2008.623.214

§ 100
Detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp energiproduktion),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för granskning.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för energiproduktion.
Vindkraftverk ingår således ej i denna utan kommer att prövas vid ett senare
tillfälle. Planområdet är beläget intill Bubbetorp avfallsanläggning söder om
Rödeby. Planområdet ansluter till Tippvägen som är enskild väg och som
exploatören ansvarar för.
Affärsverkens fastighet är ansluten till kommunens va-nät. Dock måste
vattenledningsnätet förstärkas vilket görs samtidigt som fjärrvärmenätet
byggs ut mellan centralorten och Bubbetorp. Dagvattenhantering är enskild
och exploatören ansvarar för att denna hantering sker i enlighet med givet
miljötillstånd och enligt genomförd dagvattenutredning.
Tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 17 oktober 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Västra Rödeby 3:1 (Bubbetorp
energiproduktion), Karlskrona kommun, Blekinge län
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.62.512)
Tekniska förvaltningen, gatu-/parkavdelningen
Akten

2006.424.512

§ 101
Svar på medborgarförslag: Övergångsställe över Borgmästarekajen i
höjd med gamla Långöbron till Lokstallarna och Blekingegatan
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden med hemställan om utförande av övergångsställe över
Borgmästarekajen i höjd med gamla Långöbron till Lokstallarna och
Blekingegatan.
I samband med etablering av Lidl intill lokstallarna har utförts
trafiksäkerhets- höjande åtgärder och åtgärder för att underlätta för
fotgängare att korsa Borgmästarekajen. De åtgärder som utförts är
fartdämpande så kallade busskuddar och intilliggande plattlagda
gångpassager (två stycken).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Genom de utförda åtgärderna anser tekniska förvaltningen
att man tillgodosett de i medborgarförslaget framförda synpunkterna.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 23 september 2008, § 38,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.310.512)
Tekniska förvaltningen, gatu-/parkavdelningen
Akten

2006.1063.512

§ 102
Svar på medborgarförslag: Trafiksäkerheten på Drottninggatan
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden med förslag om att man anlägger två vägbulor i
korsningen Drottninggatan – Ö Köpmansgatan för att dämpa
trafikhastigheten. Som skäl anföres att många skolelever från bland annat
Törnströmska gymnasiet och friskolan Galären, men även många äldre
korsar över Drottninggatan på angiven plats.
Tekniska förvaltningen har under de senaste åren försökt dämpa trafikens
hastighet och öka trafiksäkerheten längs Drottninggatan. Detta har skett
genom att varje korsning gjorts smalare genom utbyggnad av så kallade
”gångbaneklackar”. Detta har skett utan att förändra gatans historiska
karaktär. Åtgärderna har inneburit att trafikens medelhastighet har minskat.
Kvarstående åtgärder är att förbättra gatubelysningen i korsningarna.
Beträffande föreslagna ”vägbulor” är dessa ej möjliga att använda på angiven
plats då här finns busstrafik. Alternativ med ”busskuddar” bedöms ej vara
någon bra lösning bland annat ur estetisk synpunkt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 23 september 2008, § 39,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.549.312)
Tekniska förvaltningen, gatu-/parkavdelningen
Akten

2006.857.312

§ 103
Svar på medborgarförslag: Gång- och cykelväg längs Kungsmarksvägen
samt övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ett medborgarslag till
tekniska nämnden med förslag att en ny gång- och cykelväg (gc-väg) ska
byggas längs Kungsmarksvägen mellan Kungsmarksplan och järnvägskorsningen vid Marieberg. Vidare att ett övergångsställe anläggs över
Gullbernavägen vid Hultvägen. I skrivelsen framförs att angivna platser
bland annat används som skolväg för barn och ungdomar (Montesorriskolan
och Svettpärlan).
Den i medborgarförslaget föreslagna gc-vägen längs Kungsmarksvägen är
genomförd.
Beträffande föreslaget övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen
avser tekniska förvaltningen se över möjligheterna att åstadkomma en
trafiksäkrare lösning. Om detta innebär ett traditionellt övergångsställe eller
annan form av gång/cykelpassage kommer att utredas närmare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2008 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 23 september 2008, § 40,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 104
Anmälan om delegeringsbeslut
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 1 september 2008
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 23 september 2008
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2008.1291.452
Dnr 2008.1292.452
Dnr 2008.1307.452
Dnr 2008.1320.452
Dnr 2008.1321.452
Dnr 2008.1330.452
Dnr 2008.1331.452
Dnr 2008.1344.452
Dnr 2008.1345.452
Dnr 2008.1346.452
Dnr 2008.1347.452
Dnr 2008.1355.452
Dnr 2008.1356.452
Dnr 2008.1371.452
Dnr 2008.1381.452
Dnr 2008.1400.452
Dnr 2008.1401.452
Dnr 2008.1404.452
Dnr 2008.1405.452
Dnr 2008.1414.452
Dnr 2008.1415.452
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Dnr 2008.1425.452
Dnr 2008.1441.452
Dnr 2008.1459.452, 2 st
Dnr 2008.1482.452
Dnr 2008.1484.452
Dnr 2008.1492.452
Dnr 2008.1514.452
Beslut om ordinarie attestant vattenförsörjning och avloppshantering
Dnr 2008.034.002, 2 st
Lokala trafikföreskrifter Borgmästaregatan
TN nr 60 och 61/08

Anbud
Solpaneler utomhusbad Rödebyskolan
Dnr 2008.1548.054
Renovering av gångkonsol Saltö badstrand
Reservkraft för fyra VA-anläggningar

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

För mer info
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§ 105
Meddelanden
1. Kulturnämndens beslut den 19 augusti 2008, § 58
Namnsättning av väg på Senoren.
Dnr 2008.1388.246
2. Länsstyrelsens beslut den 24 september 2008, dnr 258-7836-08
Avlysning av vattenområde västra delen av Wämöviken med anledning av
arbete med sjöledning.
Dnr 2008.1379.557
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 september 2008, § 314
Detaljplan för Västra Nättraby 6:17 m fl
Dnr 2007.1660.214
4. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 30 september 2008, § 74
Kommunledningsförvaltningens organisation från och med den 1 oktober
2008.
Dnr 2008.1499.001
5. Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2008, § 177
Investeringstillstånd för utökade förskolelokaler på Hasslö
Dnr 2008.344.291
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 – 5.
_____
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§ 106
Övrigt
1. Lotta Törnström (s) ställer fråga angående invigning av
”Hälsans stig”.
Ordföranden besvarar frågan.
2. Per Ivarsson (fp) ställer fråga om Karlskronakartan 2008.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 november 2008
§ 107 Information
§ 108 Förslag till ändring i reglemente för tekniska nämnden
§ 109 Budgetuppföljning oktober 2008
§ 110 Förslag till taxor år 2009
§ 111 Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl
§ 112 Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs
§ 113 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Gullberna Park
§ 114 Svar på motion: Anläggande av ny trafikplats på Saltö
§ 115 Svar på medborgarförslag: Bygg rondell i korsningen Sunnavägen – Gullbernavägen –
Gamla Infartsvägen
§ 116 Svar på medborgarförslag: Förbättrad trafiklösning för området kring Lokstallarna och
södra Långöbron – Blekingegatan
§ 117 Svar på medborgarförslag: Utsmyckning av cirkulationsplatsen i Vedebykrysset med ett
ankare
§ 118 Svar på medborgarförslag: Räcken mellan körbana och cykelbana längs Verkövägen
§ 119 Svar på medborgarförslag: Upprustning, uppsnyggning och modernisering av
kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för allmänheten
§ 120 Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen Jämjö – Sturkökrysset
§ 121 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 122 Meddelanden
§ 123 Övrigt
§ 124 Extra ärende
Anslag och investeringstillstånd för energibesparande åtgärder på idrottshallen i Vedeby
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 25 november 2008 14.00 – 15.55

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (kd)
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Per Ivarsson (fp)
Lotta Törnström (s)
Veronica Lathe (s)
Åke Håkansson (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Christina Birge (mp)
Kerstin Wieslander (s)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Karl-Johan Svärd, gatu/parkchef
Pernilla Johansson, landskapsarkitekt kl 14.00-14.15 § 107
Elin Dellveus, WSP, kl 14.00-14.45 § 107
Jan-Anders Glantz, projekteringschef, kl 14.40-14.50 § 107
Johan Svensson, trafikingenjör, kl 14.00-14.50 § 107
Ingrid Svensson, landskapsingenjör, kl 14.00-14.50 § 107
Hanna Petersson, vik landskapsarkitekt, kl 14.00-14.50 § 107
Håkan Franzén, fastighetschef, kl 14.40-15.55 §§ 107-124
Mariette Karlsson, sekreterare
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Utses att justera

Lotta Törnström

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lotta Törnström

§§ 107 - 124

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 december 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 107
Information
1. Ny julbelysning och nya juldekorationer i centrum.
Landskapsarkitekt Pernilla Johansson informerar.
2. Elin Delvéus, WSP, informerar om arbete med trafiksäkerhetsrevision för Karlskrona kommun som gjorts på uppdrag av
gatu/parkavdelningen. Elin redogör för bakgrund, analys, värdering
och summering. Initiativtagare till revisionen är Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL).
2. Ny anslutningsväg till Lindesnäs båtuppläggningsplats m fl.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Akten

2007.1866.003

§ 108
Förslag till ändring i reglemente för tekniska nämnden
Med anledning av att kommunstyrelsen i samband med organisationsöversynen den 10 april 2007 övertagit ansvaret för ”förvaltning av
kommunens obebyggda fastigheter, ävensom skog och markreserv” skall
sista stycket under rubriken Verksamhetsområde § 1:1 i tekniska nämndens
nuvarande reglemente (beslut i kommunfullmäktige den 28 februari 2008,
§ 8) utgå. Texten lyder ”Nämnden skall medverka vid exploatering vid
utbyggnad för bostäder och för sysselsättning”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Ordföranden, med tillstyrkan av Percy Blom (s), föreslår att ärendet utgår.
Ordföranden beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.391.042

§ 109
Budgetuppföljning oktober 2008
Tekniska förvaltningen anmäler i skrivelse daterad den 19 november 2008
att prognosen för 2008 för tekniska nämndens verksamheter totalt kommer
att överensstämma med beslutat resultat.
För skattefinansierade verksamheter med kommunbidrag på 80,5 mkr ger
prognosen en positiv avvikelse på 1,5 mkr och för avgiftsfinansierade
verksamheter som har beslutat negativt resultat på 1,5 mkr ger prognosen en
negativ avvikelse på 1,5 mkr.
Kommunbidraget är för skattefinansierade verksamheten 80,5 mkr den 31
augusti 2008 men har minskat från 87,4 mkr den 1 januari 2008.
- Minskning av årets kommunbidragsram med 2,8 mkr enligt
kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2008.
- Minskning av årets kommunbidragsram med 2,0 mkr enligt
kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2008.
- Utökad ram för ökade elkostnader för belysning, 1 mkr.
- Utökad ram för kapitalkostnader i samband med infrastruktursatsningar,
1 mkr.
- Reglering av kommunbidrag för mark- och exploateringsverksamheten,
5,1 mkr.
- Tekniska nämndens andel av RUPEN (resultatförbättrande utvecklingsprogram), 1,3 mkr.
- Tekniska justeringar, till exempel lönekompensation.
Färjeverksamhetens prognos förväntas bli negativ ca -3 mkr och beror på att
det nya avtalet med Stena Line inte ger de intäkter som budgeterats samt
oförutsedda kostnader för miljökonsulter.
Prognosen för VA- och renhållningsverksamheterna förväntas bli positiv
+1,5 mkr.
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Skattefinansierad verksamhet
Centrala verksamheter lämnar en prognos för 2008 som avviker positivt mot
budget med 1 mkr. Detta beror bland annat på lägre personalkostnader,
vakant tjänst och föräldraledig personal.
Gatu/parkavdelningen har under 2008 fått avstå 2,3 mkr inom driftbudgeten
till olika besparingskrav. Detta har medfört att flera verksamheter bromsats
upp och att beläggningsarbeten ej genomförts som planerat.
Fastighetsavdelningens prognos pekar mot ett nollresultat, trots att resultatet
för perioden är negativt med anledning av att omfattande underhållsinsatser
genomförts. Totalstopp för planerat underhåll har införts från och med
den 1 september 2008 för att uppnå nollresultat 2008. Det nya resultatkravet
med anledning av sänkt kommunbidrag för tekniska förvaltningen ingår i
fastighetsverksamhetens resultat med 1,5 mkr.
Hamnavdelningens skattefinansierade verksamhet lämnar en prognos för
2008 som positivt avviker mot budget med 0,5 mkr, trots att underhållsinsatserna vid Kungsbron belastar verksamheten.
Avgiftsfinansierad verksamhet
För den avgiftsfinansierade hamnverksamheten ger det nya avtalet med
Stena Line samt ökade kostnader för miljökonsulter ett negativt resultat för
2008 på ca -3 mkr. Ökningstakten 2008 för färjetrafiken har planat ut,
troligen på vikanden konjunktur.
VA-verksamhetens prognostiserade resultat för 2008 kommer att avvika med
+1 mkr mot beslutat negativt resultat på 2,0 mkr. Högre intäkter än budget
för både konsumentavgifter och anslutningsavgifter matchas mot de
underhållsinsatser som verkställs på Karlskrona vattenverk, där etapp I
avslutats.
Renhållningsverksamhetens prognostiserade positiva resultat har minskat till
drygt 0,5 mkr med anledning av ökade volymer under sommaren, men
utebliven förbränningsskatt för den brännbara fraktionen som transporteras
till elproducerande kraftvärmeverk gör att resultatet för 2008 blir positivt.
Personalnyckeltal
Antal sjukdagar per anställd har för perioden minskat med 0,54
dagar/anställd inom tekniska förvaltningen.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2008.
_____
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1429.041

§ 110
Förslag till taxor år 2009
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktionen är delegerad från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen och har redovisats tillsammans med budgetförslaget
2009.
I budgetdirektiven uppmanas nämnder och förvaltningar att utarbeta förslag i
sina taxor att avgiftsnivån åtminstone anpassas till allmänna prisutvecklingen. Direktiven menar att med tanke på förväntad löne- och prisökning
förefaller avgiftshöjning med ca 3 % år 2009 inte orealistisk.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förslaget följer budgetdirektiven och 2009 års
taxor räknas upp med i genomsnitt 3 %. Vissa taxor tillämpas sällan och
genererar därför relativt små intäkter. Det är därför praktiskt att höja dessa
med längre tidsintervall.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga som uppmanas att noga följa utvecklingen av influtna
avgifter jämfört med budgeterade intäkter. Avvikelser skall anmälas i
samband med budgetuppföljningar för ställningstagande om eventuella
åtgärder.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, och gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa taxor för 2009 enligt föreliggande förslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1554.214

§ 111
Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget inom södra delen av Hasslö.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse
inom fastigheten Hasslö 7:135. Den nya planen medger nya byggrätter
för sju parhus i en våning.
Exploateringsområdet föreslås trafikmatas via den befintliga
Vindkraftsvägen som breddas och förlängs in i planområdet.

Nya byggnader föreslås anslutas till de kommunala ledningsnäten för
vatten och avlopp. Dagvatten föreslås ledas till befintligt ledningsnät för
dagvattenhantering, som eventuellt måste ges ökad kapacitet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan Hasslö 7:135 m fl,
Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd).
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1553.214

§ 112
Detaljplan för GÄNGLETORP 10:2 m fl (Högamo), Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget inom södra delen av Trummenäs.
Föreliggande planändring medger bland annat att byggnadsarean ökas till
att omfatta 20% av tomtarean.
En förutsättning för utbyggnad enligt detaljplanen är att fastigheterna ansluts
till miljö- och hälsomässigt godtagbara anläggningar för vatten och avlopp,
varför området planeras anslutas till kommunal va-försörjning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan Hasslö 7:135 m fl,
Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd).
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1608.214

§ 113
Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, östra delen, Gullberna
park, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget inom östra delen av Gullberna park. Detaljplanen
syftar till att möjliggöra uppförande av flerbostadshus. En förtätning med
bostadsbebyggelse i detta läge har stöd i gällande detaljplan för området.
En ny detaljplan upprättas i syfte att justera de byggrätter som gällande plan
medger.
Tillfart till den nya bebyggelsen föreslås ske via Kolonivägen och
Backsippevägen. En ny gata kopplas till Backsippevägen i öster och väster
och utgör en ny slinga som bygger vidare på den befintliga gatustrukturen
inom området. Översiktliga bullerberäkningar har utförts för utomhusmiljön.
Gällande riktvärden mot fasad ekvivalent nivå och maximal nivå bedöms ej
överskridas.
All boendeparkering löses inom planområdet i direkt anslutning till bostaden.
Besöksparkering samordnas med parkering till övriga verksamheter inom
Gullberna park.
Vatten och avlopp kommer att anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har följande synpunkt på
planförslaget:
Föreslagen ny kvartersgata kan av tekniska skäl genomföras dock innebär
förslaget omfattande sprängningsarbeten även på kvartersmark där gatan
ansluter till Backsippevägen i öster, samt stora intrång i befintliga skol- och
förskolegårdar.
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Förvaltningen förordar att ett förslag på ny vägsträckning tas fram alternativt
förslag på nya lägen för skol- och förskolegårdar.
I övrigt har förvaltningen inget att erinra mot planförslaget.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att nytt förslag på kvartersgata alternativt förslag på nya/ändrade lägen
för skol- och förskolegårdar tas fram, samt
2. att med denna komplettering tillstyrka förslag till detaljplan för
Gullbernahult 31 i Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd).
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.585.512)
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2006.2267.052

§ 114
Svar på motion: Anläggande av ny trafikplats på Saltö
Alf Stålborg (sd) har i en motion föreslagit att en cirkulationsplats skall
anläggas i korsningen Hasslövägen – Strandvägen på Saltö Som motiv
anges att detta innebär sänkt hastighet och ökad trafiksäkerhet, inte minst
för cyklister från Almögatan (barn från Saltöskolan).
I budgetförslaget för 2009 finns upptaget 1 mkr för ny cirkulationsplats vid
ovannämnda plats. Om budgetmedel härför beviljas kan arbetet påbörjas
under 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 21 oktober 2008, § 44,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.78.512, 2005.168.512)
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2005.1331.512

§ 115
Svar på medborgarförslag: Bygg rondell i korsningen Sunnavägen –
Gullbernavägen – Gamla Infartsvägen
Två medborgarförslag avseende korsningen Sunnavägen – Gullbernavägen –
Gamla Infartsvägen inlämnades 2005 till kommunen (ett från Leo Vidal och
ett från Hanna Svensson). Som skäl angavs att korsningens utformning var
trafikfarlig och att många ”nästan-olyckor” förekommit.
Ett av förslagen har tidigare behandlats av tekniska nämnden den 27
september 2005, § 89, men vid kommunstyrelsens behandling
återremitterades ärendet till tekniska nämnden för ny beredning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
I tidigare förslag till investeringsplan 2006-2008 föreslog tekniska nämnden
en cirkulationsplats 2006 (kostnad 3 mkr). Av ekonomiska skäl förordades
istället att korsningen skulle förses med trafiksignaler (kostnad ca 500 tkr),
vilket också budgeterades och utfördes 2006.
Antalet polis/landstingsrapporterade olyckor efter ombyggnaden är 2006 en
olycka, 2007 ingen olycka och 2008 t o m augusti en olycka (totalt en lindrig
och en oidentifierad olycka).
Genom att korsningen numera försetts med trafikljus anser tekniska
förvaltningen att korsningen är tillräckligt trafiksäker. Trafiksignalerna
fungerar på samma sätt som till exempel trafiksignalerna vid Verkökrysset
och Bergåsa dvs högerregeln inne i korsningen gäller för fordon med grönt
ljus.
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Tekniska nämndens trafikutskott har den 21 oktober 2008, § 45,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslagen härmed ska anses vara besvarade.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.55.510)
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2008.433.510

§ 116
Svar på medborgarförslag: Förbättrad trafiklösning för området kring
Lokstallarna och södra Långöbron – Blekingegatan
Robert Hedman har i ett medborgarslag angett att trafikmiljön för bilister,
gående och cyklister är undermålig inom rubricerat område.
I medborgarförslaget redovisas hur området i tre etapper kan förändras till
det bättre.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen instämmer i att trafikmiljön inom området
kan förbättras. Utredning angående områdets framtida användning pågår och
en arkitekttävling kommer att utlysas inom kort avseende utformning av en
ny stadsdel inom Pottholmen varvid även de i medborgarförslaget framförda
synpunkterna angående trafikmiljön kommer att beaktas.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 21 oktober 2008, § 46,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.577.311)
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2006.2268.866

§ 117
Svar på medborgarförslag: Utsmyckning av cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset med ett ankare
Peder Sparre har i ett medborgarslag föreslagit att cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset utsmyckas med ett ankare. Motiveringen är att den tidigare
cirkulationsplatsen i korsningen Lyckebyvägen – Ronnebyvägen –
Sunnavägen var utsmyckad med ett ankare och att detta hamnade i
skymundan då korsningen byggdes om i samband med högertrafikomläggningen. Vidare anges att Karlskronas infart som örlogsstad
och med ett ankare i stadsvapnet borde ha en utsmyckning med ett ankare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
I samband med att Citygross under våren 2008 etablerades intill korsningen
Lyckebyvägen – Ronnebyvägen aktualiserades ombyggnad av korsningen till
en cirkulationsplats. Detta har nu skett och ankaret har återförts
till sin tidigare placering.
Beträffande Vedebykryssets cirkulationsplats pågår ett arbete om lämplig
konstnärlig utsmyckning. Kostnaderna härför är i nuläget oklar men kan
eventuellt inrymmas i beviljat investeringsanslag för byggande av
cirkulationsplatserna i Vedeby. Därmed borde utsmyckningen kunna
genomföras under 2009. Om kostnaderna blir högre än tillgängliga
budgetmedel kan tidpunkten senareläggas tills finansieringen är klarlagd.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 21 oktober 2008, § 47,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.460.512)
Tekniska förvaltningen/Gatu- och Parkavdelningen
Akten

2006.1882.512

§ 118
Svar på medborgarförslag: Räcken mellan körbana och cykelbana
längs Verkövägen
Helena Jardbrink, Lyckeby, har i ett medborgarförslag hemställt om räcken
mellan körbana och cykelbana längs Verkövägen.
Frågan om räcken längs nämnda cykelväg behandlades i tekniska nämndens
trafikutskott, den 23 september 2003 § 26, varvid beslutades att avslå då
aktuell framställning från Verkö skolråd m fl.
I samband med att ny cykelväg byggdes i anslutning till Verkövägen
bestämdes att räcken skulle uppsättas på delen Ringö - Verkö med hänsyn till
att denna delsträcka var skolväg för de mindre barnen. Normalt tillämpas
denna standard ej på kommunens cykelvägnät. Skulle så ske måste hela
kommunens cykelvägnät ses över då många cykelvägar idag saknar både
räcken och kantsten
Kostanden för räcken längs Verkövägen bedömdes vid förra tillfället till ca
1,2-1,5 milj.kr (2003).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 21 oktober 2008, § 48,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.429.822)
Tekniska förvaltningen/Gatu- och Parkavdelningen
Akten

2006.1683.822

§ 119
Svar på medborgarförslag: Upprustning, uppsnyggning och
modernisering av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för
allmänheten
Sven Ranfors, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunens badplatser rustas upp, snyggas upp, moderniseras och att
tillgängligheten för allmänheten ökas. Som motiv anges att skötsel och
underhåll av kommunens badplatser är eftersatt, att parkeringsplatser saknas
samt att badplatserna borde moderniseras och erbjuda bättre faciliteter t ex
utomhuspooler, lekplatser med möjlighet till vattenaktiviteter mm.
Tillgängligheten föreslås förbättras genom fler P-platser samt att stimulera
det kollektiva åkandet genom regelbundna bussturer mellan centrum och
badplatserna . Som exempel på eftersatt underhåll anges badplatserna på
Saltö, Långö och Skönstavik.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Beträffande eftersatt och bristfälligt underhåll och skötsel utföres årligen
innan och efter badsäsongen besiktning av badplatserna och erforderliga
åtgärder utföres i god tid innan badsäsongen. De i medborgarförslaget
påtalade bristerna kommer att åtgärdas innan badsäsongen 2009 och då i
första hand avseende säkerheten för allmänheten.
Mera omfattande och kostsamma åtgärder som t ex muddring,
vassbekämpning, utbyggnad av P-platser m m ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därför behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna objekt.
Beträffande föreslagna investeringar för utomhuspooler, lekplatser för
vattenaktiviteter mm ryms ej heller dessa inom nuvarande budgetramar och
varför även dessa åtgärder får prövas i kommande budgetarbete.
Föreslagen utökning av kollektivtrafiken till badplatser bör diskuteras med de
ansvariga för kollektivtrafiken.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.492.312)
Vägverket
Tekniska förvaltningen/Gatu- och Parkavdelningen
Akten

2005.1519.312

§ 120
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen JämjöSturkökrysset
Jämjö utvecklingsgrupp har genom Sigvard Eriksson hemställt om utredning
och genomförande av cykelväg längs E22 delen Jämjö – Sturkökrysset..
Tekniska nämnden har tidigare lämnat beslutsförslag till kommunstyrelsen
efter yttrande från tekniska förvaltningen. Förvaltningen har inhämtat
yttrande från ansvarig väghållare d v s Vägverket som svarat att de ej kan
finansiera en vägutredning innan man fastställt en framtida sträckning av
E22. Däremot skulle en projektbeskrivning av en eventuell cykelväg
upprättas för att kunna prövas mot andra angelägna trafiksäkerhetsprojekt.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde 2006-04-26, § 91, att
återremittera ärendet.
Tekniska förvaltningen har åter tillskrivit Vägverket i ärendet. Vägverket
instämmer i behovet av säkrare cykling längs E22 mellan Jämjö och
Torstäva. En genomförd behovsinventering 2006 resulterade i 22 utpekade
viktiga stråk för cykling mellan tätorter inklusive rubricerade vägsträcka.
Vägverket angav att man under 2007 skulle genomföra en förstudie av E22
mellan Jämjö-Lösen där även cykelpendlingsstråk ingår.
Tekniska förvaltningen har vid förnyad kontakt med Vägverket fått beskedet
att en eventuell cykelväg längs E22 mellan Jämjö och Sturkökrysset är
beroende på E22:s framtida sträckning:
- Om E22 läggs i en helt ny sträckning kvarstår nuvarande väg mellan Jämjö
och Sturkökrysset som en lokalväg med mindre trafik och lägre hastighet.
Därmed kan cykling ske i blandtrafik.
- Om E22 byggs om i befintlig sträckning krävs att man bygger en
parallellväg för långsamtgående fordon varvid även cyklister kan nyttja
denna väg.
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Att bygga en helt ny separat cykelväg bedömer vägverket ej möjligt att
prioritera med hänsyn till övriga ovan angivna viktiga stråk (22 objekt), men
också med hänsyn till antalet cyklister längs aktuell sträcka.
Ombyggnad av E22 finns ej upptagen i vägverkets investeringsplan 20042015. Arbetet med nästa planeringsperiod (2010-2019) beräknas kunna starta
under hösten men förutsättningarna härför är ännu ej kända d v s vilka ramar
kommer att finnas och hur klarar E22 konkurrensens från landets övriga
angelägna objekt. Tidpunkten för en lösning för cyklisternas behov av en
trafiksäkrare lösning längs rubricerade vägsträcka är därmed helt beroende
av tidpunkten för E22:ans ombyggnad oavsett vilket alternativ som blir
aktuellt.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 121
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 21 oktober 2008
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
2008.1530.452
2008.1533.452
2008.1537.452
2008.1543.452
2008.1551.452
2008.1564.452
2008.1565.452
2008.1569.452
2008.1579.452
2008.1580.452
2008.1581.452
2008.1584.452
2008.1593.452
2008.1594.452
2008.1595.452
2008.1596.452
2008.1597.452
2008.1603.452
2008.1611.452
2008.1612.452
2008.1621.452
2008.1622.452
2008.1659.452
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Meddelande om återbetalning av sophämtningsavgift.
Dnr 2008.1585.346
Begäran om ersättning för reparation av skador på bil orsakad av nerfallen
trädgren vid Parkgatan i Karlskrona.
Dnr 2008.1547.183
Disposition av 2008 års klumpanslag för pumpförnyelse, 500 000 kronor,
till åtgärder för modernisering av turbin, Karlskrona vattenverk.
Dnr 2008.1567.342
Disposition av 2008 års klumpanslag för pumpförnyelse, 500 000 kronor,
till åtgärder för ny pumpstation Hasslö/Garpen.
Dnr 2008.1567.342
Vidaredelegation till rörnätschefen, VA/Renhållningsavdelningen
Rätt att föra kommunens talan vid ledningsrättsförhandling avseende
VA-frågor.
Dnr 2008.1583.002
Begäran om inlösen av enskild avloppsanläggning utförd 2003, Havsvägen
Nättraby, som anslutits till kommunalt avlopp.
Dnr 2008.584.446
Skadestånd med anledning av att skada uppstått på båt på grund av att en
Y-bom brustit, Sanda gästhamn.
Dnr 2008.1521.185
Skadestånd med anledning av att skada uppstått på båt i samband med
cementarbeten på västra bryggan, Sanda gästhamn.
Dnr 2008.1643.185
Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på Gullbernavägen
TN nr 66/08
Lokal trafikföreskrift om högsta hastighet på Kryddgatan
TN nr 70/08
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Anbud
Anbud armaturbyte 2008 Karlskrona kommun
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

För mer info
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§ 122
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 oktober 2008, § 366
Bygglov och lokaliseringsprövning för nybyggnad av särskilt boende
(gruppboende) på fastigheten Bastasjö 1:14.
Dnr 2008.476.293

Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2008
2.
§ 118
Förvärv av fastigheten Lösen 14:11 för inrättande av särskilt boende.
Dnr 2008.1377.293
3.
§ 119
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 för Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1613.042
4.
§ 120
Komplettering av investeringsanslag och begäran om investeringstillstånd
för uppförande av gruppboende, Bastasjö II.
Dnr 2008.476.293
5.
§ 121
Möjligheter, förtroende, trygghet, tre vägar att gå vidare.
Dnr 2008.1615.020

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-11-25

28

Sammanträdesprotokoll

6.
§ 123
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2008.
Dnr 2008.749.004
7.
§ 127
Svar på motion angående att bygga en lekpark för barn med funktionshinder.
Dnr 2006.106.332
8.
§ 128
Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående nya gatlyktor
på landsbygden.
Dnr 2006.1881.317
9.
§ 129
Yttrande över motion om att kaffe som upphandlas av kommunens
förvaltningar och bolag skall vara rättvisemärkt.
Dnr 2008.1617.020
10.
§ 130
Yttrande över medborgarförslag om att köpa in KRAV-märkt och
rättvisemärkt kaffe till kommunens förvaltningar och bolag.
Dnr 2008.1618.058
11.
§ 131
Svar på medborgarförslag: Ett lyft för Hoglands park.
Dnr 2005.608.331
12.
§ 132
Svar på medborgarförslag om att bygga ett staket längs Nättrabyån.
Dnr 2006.1064.180
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13.
§ 142
Förslag till yttrande över medborgarförslag från RFSL angående
homosexuella, bisexuella och transpersoner ska ha samma rättigheter,
möjligheter och skyldigheter som alla andra i samhället.
Dnr 2008.1616.109
14.
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 28 oktober 2008, § 84
Utvärdering av driftsstörningar avseende dricksvattenförsörjningen
Karlskrona vattenverk den 28 maj 2008
Dnr 2008.1632.343
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-14.
_____
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§ 123
Övrigt
Tekniska nämnden
Extra sammanträde
Måndagen den 1 december 2008 kl 15.00
Ärenden:
1. Försäljning av kv Magistraten
2. Försäljning av P-huset, kv Urmkaren
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1779.821

§ 124
Anslag och investeringstillstånd för energibesparande åtgärder på
idrottshallen i Vedeby
Sporthallen i Vedeby är en av Karlskronas mest utnyttjade idrottsanläggningar. Det platta taket över omklädningsdelen är i så dåligt skick att
det omedelbart behöver bytas ut. I samband med bytet av taket tilläggsisoleras taket, ventilationsaggregat byts och alla kanaler och rör isoleras,
detta för att spara energi. Förutom detta reses taket för bättre avrinning,
samtidigt skapas då en bättre arbetsmiljö för skötsel och tillsyn av tekniska
installationer på taket.
För utbyte av ventilationsaggregat är redan ett klumpanslag öppnat på
beloppet 495 000 kronor..
Anbud är infodrade och den totala sammanställningen för energisparåtgärden
avseende idrottshallen belöper sig på 1 500 000 kronor.
Investeringsbudgeten upptar 8 mkr årligen för investeringar i åtgärder som
är energibesparande eller minskar oljeberoendet. För 2008 återstår är
anslaget slut. Energibesparande åtgärder på idrottshallen i Vedeby är lönsam,
därför föreslås att ett extra anslag om 1 500 000 kronor anslås för energibesparåtgärder på idrottshallen i Vedeby.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anslå 1 500 000 kronor för energisparåtgärder på idrottshallen i
Vedeby, samt
2. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
åtgärderna.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds extra sammanträde den 1 december
2008
§ 125 Försäljning av fastighet kv Magistraten
§ 126 Försäljning av P-huset kv Urmakaren
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Ellida, kommunhuset Ruthensparre
Måndagen den 1 december 2008 15.00 – 15.30

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Ingebrikt Sjövik (m)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint (s)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (kd)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Lars Larsson, t f fastighetschef
Mikael Wirbrand, markförvaltare
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen den 1 december 2008
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 125 - 126

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 december 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen, strategisk utveckling
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1770.253

§ 125
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att försälja dels fastigheten
Magistraten 16 samt dels fastigheten Urmakaren 76. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningarna.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats,
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som lämnat de
mest fördelaktiga anbuden. Anbuden kunde avse dels de enskilda objekten
eller båda ihop. Förfarandet har resulterat i ett förslag till köpekontrakt.
Detta behandlar fortsättningsvis försäljningen av Magistraten 16.
Fastigheten innefattar två byggnadskroppar. Hörnbyggnaden har 3-4 plan
med restaurang Nivå på bottenplan, plan två samt källarplan. Resterande
plan tillsammans med den andra byggnadskroppen används som kontor.
Kontorslokalerna hyrs dels av kommunens socialförvaltning, ca 1165 kvm,
och landstinget, ca 180 kvm. Genom att det är allmänna hyresgäster ges det
en stabilitet åt fastigheten vid en försäljning och har positiv prispåverkan
prispåverkan vid längre hyresförhållanden. Hyresavtalet för socialförvaltningen förlängs till år 2013. Övriga hyresavtal övertas av den nye
ägaren på oförändrade villkor.
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Förhandlingarna enligt ovan resulterade i ett gemensamt slutbud på båda
fastigheterna på 30 miljoner kronor från Christer Hermansson, vilket
bedömdes vara det mest fördelaktiga. Den del som avser Magistraten 16 är
på 20 miljoner kronor. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten Magistraten 16 uppgår till 5 090 tkr,
vilket innebär att realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår
till 14 500 tkr.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 28 november 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Markförvaltare Mikael Wirbrand föredrar ärendet.
Yrkanden
Percy Blom (s) med tillstyrkan av John-Erik Danerklint (s) yrkar att ärendet
bordläggs.
Göte Henriksson (sd) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
bordläggas. Tekniska nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som vill tillstyrka yrkandena om bordläggning
röstar nej.
Följande röstar ja: Jörgen Johansson (c), Sven Wallfors (m), Ingebrikt
Sjövik (m), Per Ivarsson (fp), Roger Poka (mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Percy Blom (s), Lotta Törnström (s), Kerstin
Wieslander (s), Veronica Lathe (s), John-Erik Danerklint (s), Lola
Sellberg (s) och Göte Henriksson (sd).
Tekniska nämnden beslutar med 7 nej-röster mot 6 ja-röster att bordlägga
ärendet.
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Således beslutar tekniska nämnden
att bordlägga ärendet.
_____

Paragrafen justeras omedelbart.
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen, strategisk utveckling
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1771.253

§ 126
Försäljning av fastigheten Urmakaren 76, Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att försälja dels fastigheten
Urmakaren 76 och dels fastigheten Magistraten 16. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget, och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar en stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningen.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som inkommit
med de mest fördelaktiga anbuden. Anbuden kunde avse dels de enskilda
objekten eller båda ihop. Förfarandet har resulterat i bilagda förslag till
köpekontrakt.
Detta behandlar fortsättningsvis försäljningen av Urmakaren 76.
Fastigheten är belägen vid Norra Smedjegatan, och omfattar parkeringshuset bakom Åhléns.
Parkeringshuset förvaltas av tekniska förvaltningens gatu/parkavdelning och
verksamheten bedrivs av Q-park (f d Car-Park) via ett omsättningsbaserat hyresavtal som löper på ett år i taget. Gata/parkavdelningen
resultat för parkeringshuset för 2007 var -2 275 tkr.
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Försäljningsförhandlingarna enligt ovan har resulterade i ett gemensamt
slutbud på 30 mkr på båda objekten, och den del som berör Urmakaren 76
regleras i ett förslag till köpekontrakt där Christer Hermansson köper
fastigheten för 10 000 tkr. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 7 518 tkr, vilket innebär att
realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår till 2 300 tkr.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 28 november 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Markförvaltare Mikael Wirbrand föredrar ärendet.
Yrkanden
Percy Blom (s) med tillstyrkan av John-Erik Danerklint (s) yrkar att ärendet
bordläggs.
Göte Henriksson (sd) yrkar att ärendet bordläggs.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
bordläggas. Tekniska nämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill att ärendet skall
avgöras idag röstar ja, den som vill tillstyrka yrkandena om bordläggning
röstar nej.
Följande röstar ja: Jörgen Johansson (c), Sven Wallfors (m), Ingebrikt
Sjövik (m), Per Ivarsson (fp), Roger Poka (mp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Percy Blom (s), Lotta Törnström (s), Kerstin
Wieslander (s), Veronica Lathe (s), John-Erik Danerklint (s), Lola
Sellberg (s) och Göte Henriksson (sd).
Tekniska nämnden beslutar med 7 nej-röster mot 6 ja-röster att bordlägga
ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att bordlägga ärendet.
_____
Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds extra sammanträde den 3 december
2008
§ 127 Försäljning av fastighet kv Magistraten
§ 128 Försäljning av P-huset kv Urmakaren
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Plats och tid

Fastighetsavdelningen, Bredgatan 11
Onsdagen den 3 december 2008 13.30 – 13.40

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Patrik Andersson (s)
John-Erik Danerklint (s)

Närvarande

ersättare

Ingebrikt Sjövik (m)
Lennart Svantesson (kd)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Mikael Wirbrand, markförvaltare
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen den 3 december 2008

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-03

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 127-128

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 december 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-03

4

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen, strategisk utveckling
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1770.253

§ 127
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att försälja dels fastigheten
Magistraten 16 samt dels fastigheten Urmakaren 76. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningarna.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats,
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som lämnat de
mest fördelaktiga anbuden. Anbuden kunde avse dels de enskilda objekten
eller båda ihop. Förfarandet har resulterat i ett förslag till köpekontrakt.
Detta behandlar fortsättningsvis försäljningen av Magistraten 16.
Fastigheten innefattar två byggnadskroppar. Hörnbyggnaden har 3-4 plan
med restaurang Nivå på bottenplan, plan två samt källarplan. Resterande
plan tillsammans med den andra byggnadskroppen används som kontor.
Kontorslokalerna hyrs dels av kommunens socialförvaltning, ca 1165 kvm,
och landstinget, ca 180 kvm. Genom att det är allmänna hyresgäster ges det
en stabilitet åt fastigheten vid en försäljning och har positiv prispåverkan
prispåverkan vid längre hyresförhållanden. Hyresavtalet för socialförvaltningen förlängs till år 2013. Övriga hyresavtal övertas av den nye
ägaren på oförändrade villkor.
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Förhandlingarna enligt ovan resulterade i ett gemensamt slutbud på båda
fastigheterna på 30 miljoner kronor från Christer Hermansson, vilket
bedömdes vara det mest fördelaktiga. Den del som avser Magistraten 16 är
på 20 miljoner kronor. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten Magistraten 16 uppgår till 5 090 tkr,
vilket innebär att realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår
till 14 500 tkr.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 28 november 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 1 december 2008, § 125,
bordlagt ärendet.
Percy Blom (s) meddelar att s-gruppen, Lotta Törnström (s), Veronica Lathe
(s), Lola Sellberg (s), Patrik Andersson (s) och John-Erik Danerklint (s)
avstår från att delta i beslutet.
Yrkanden
Göte Henriksson (sd) yrkar avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag, mot
Henrikssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan kommunen och Christer
Hermansson (420525-4370) varigenom kommunen överlåter och försäljer
fastigheten Magistraten 16 för 20 000 000 kr till Hermansson.
_____

Paragrafen justeras omedelbart.
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen, strategisk utveckling
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1771.253

§ 128
Försäljning av fastigheten Urmakaren 76, Karlskrona kommun
Kommunledningsförvaltningen har fått i uppdrag att försälja dels fastigheten
Urmakaren 76 och dels fastigheten Magistraten 16. Båda fastigheterna är
centralt belägna och välkända objekt på Trossö. Magistraten 16 är en
kontors- och restaurangfastighet belägen längs norra delen av Stortorget, och
Urmakaren 76 är det stora parkeringshuset bakom Åhlens.
Försäljningen har skett via anbud och då det är fråga om betydande komplex
som fordrar en stor arbetsinsats har Catella Corporate Finance AB i Malmö
anlitats som rådgivare för att biträda vid försäljningen.
Fastigheterna har varit utannonserade och inkomna anbud har utvärderats
varefter det har varit slutförhandlingar med de anbudsgivare som inkommit
med de mest fördelaktiga anbuden. Anbuden kunde avse dels de enskilda
objekten eller båda ihop. Förfarandet har resulterat i bilagda förslag till
köpekontrakt.
Detta behandlar fortsättningsvis försäljningen av Urmakaren 76.
Fastigheten är belägen vid Norra Smedjegatan, och omfattar parkeringshuset bakom Åhléns.
Parkeringshuset förvaltas av tekniska förvaltningens gatu/parkavdelning och
verksamheten bedrivs av Q-park (f d Car-Park) via ett omsättningsbaserat hyresavtal som löper på ett år i taget. Gata/parkavdelningen
resultat för parkeringshuset för 2007 var -2 275 tkr.
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Försäljningsförhandlingarna enligt ovan har resulterade i ett gemensamt
slutbud på 30 mkr på båda objekten, och den del som berör Urmakaren 76
regleras i ett förslag till köpekontrakt där Christer Hermansson köper
fastigheten för 10 000 tkr. Tillträde är den 1 februari 2009.
Det bokförda värdet på fastigheten uppgår till 7 518 tkr, vilket innebär att
realisationsvinsten efter försäljningsomkostnader uppgår till 2 300 tkr.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 28 november 2008 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 1 december 2008, § 126,
bordlagt ärendet.
Percy Blom (s) meddelar att s-gruppen, Lotta Törnström (s), Veronica Lathe
(s), Lola Sellberg (s), Patrik Andersson (s) och John-Erik Danerklint (s)
avstår från att delta i beslutet.
Yrkanden
Göte Henriksson (sd) yrkar avslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Henrikssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden att föreslå kommunstyrelsen
besluta föreslå kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande köpeavtal mellan Christer Hermansson
(420525-4370) och kommunen varigenom kommunen överlåter och
försäljer fastigheten Urmakaren 76 för 10 000 000 kr till Hermansson.
_____
Paragrafen justeras omedelbart.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 16 december 2008
§ 129 Information
- Budgetuppföljning november 2008

§ 130 Avskrivning av kundfordringar 2008
§ 131 Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 132 Mångfaldsplan i Karlskrona kommun 2008-2010
Remissvar
§ 133 Tillägg till detaljplan för Grenadjären 57
§ 134 Svar på medborgarförslag: Utsmyckning av rondellen i Rosenholm
§ 135 Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid Bergåsa station
§ 136 Svar på medborgarförslag: Trafiksituationen på Trossö
§ 137 Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Hästö (Skanstorget) och
Gullberna Park
§ 138 Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö och Långö
§ 139 Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på Norra Smedjegatan
§ 140 Svar på medborgarförslag: Bygg cykelväg på gamla banvallen mellan Jämjö och
Brömsebro
§ 141 Svar på medborgarförslag: Cykelväg Rödeby – Telenor Arena Karlskrona
§ 142 Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över Lyckebyån vid fallen,
anlägg nya övergångsställen och inför 30 km/tim
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§ 143 Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk år 2020
§ 144 Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort
§ 145 Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle
§ 146 Svar på motion: Iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö samt elbelysning
§ 147 Svar på motion angående anläggning av rastplats nedanför Pestkyrkogården och Tyska
Bryggaregården
§ 148 Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnad av äldreboende i Fridlevstad
§ 149 Hyresavtal avseende tolv boendeplatser enligt LSS
§ 150 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 151 Meddelanden
§ 152 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 16 december 2008 14.00-15.30
sammanträdet ajourneras kl. 14.45-15.05 och 15.20-15.25

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Christina Birge (mp)
Kerstin Wieslander (s)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (kd)
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Christer Carlsson, renhållningsingenjör §§ 129-131
Lars Larsson, t f fastighetschef §§ 148-152
Förvaltare Jeanette Rutgersson §§ 148-152
Mariette Karlsson, sekreterare
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Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Thomas Åberg

§§ 129 - 152

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 december 2008 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 129
Information
- Budgetuppföljning november 2008.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar.
_____
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen,
gatu/parkavdelningen, hamnavdelningen,
VA/Renhållningsavdelningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1781.049

§ 130
Avskrivning av kundfordringar 2008
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 1 december 2008
avskrivning av kundfordringar i 2008 års räkenskaper till ett belopp av
245 307 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalt trots
påminnelse, krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Avskrivningarna redovisas som kostnader i respektive verksamhet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 245 307 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2008.1216.452

§ 131
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har under våren 2008 utarbetat ett förslag till ny
renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Bakgrund:
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 8 maj 2001 och är därför inte anpassad till nu gällande lagar och
förordningar. Ytterligare skäl för revideringen är att:
• Betalningsansvaret är ej specificerat
• Kravet på framkomlighet för hämtningsfordon är ej specificerat
Förändringar:
• Uttalat betalningsansvar för fastighetsägare
• Tydliga krav på framkomlighet för renhållningsfordon
• Specificerade bestämmelser för olika avfallsslag
• Ändrade bestämmelser för uppehåll
• Definitioner
• Sorteringsguide
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutade den 2 september 2008 att uppdra åt tekniska
förvaltningen att genomföra samråd och utställning av förslaget i enlighet
med 15 kap 11-17 §§ i Miljöbalken.
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Utställning och remissförfarande har genomförts och tekniska förvaltningen
har i skrivelse daterad den 20 november 2008 sammanställt synpunkterna.
Renhållningsingenjör Christer Carlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att godkänna de föreslagna ändringarna.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att anta förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-16

9

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningens jämställdhets- och integrationsombud
Akten

2008.1399.109

§ 132
Mångfaldsplan i Karlskrona kommun 2008-2011
Remissvar
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till mångfaldsplan
för åren 2008-2011 för ett målinriktat mångfaldsarbete i en process, där alla
är
delaktiga och alla har ett ansvar.
Utgångspunkter för kommunens mångfaldspolitik är:
• att alla Karlskronas invånare ska ha lika rättigheter, möjligheter
och skyldigheter oavsett etnisk eller kulturell bakgrund
• att visa ömsesidig respekt för varandras olikheter
• att individens kompetens och kunnande värdesätts
Kommunens arbete inriktas på följande prioriterade områden: demokrati,
barnomsorg/skola/utbildning, arbete, tolerans/tillväxt/näringsliv, boende,
kultur/fritid, äldreomsorg/handikappomsorg.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Samråd har skett med tekniska förvaltningens jämställdhets- och integrationsombud.
Yrkande
Göte Henriksson (sd) yrkar avslag.
S-gruppen bestående av 2:e v ordförande Percy Blom (s), Lotta Törnström (s),
Thomas Åberg (s), Veronica Lathe (s), Lola Sellberg (s) och Kerstin
Wieslander (s) med tillstyrkan av femklövern bestående av ordföranden,
1:e v ordförande Jörgen Johansson (c) Lars-Göran Forss (m) Roland
Löfvenberg (m), Sven Wallfors (m) och Christina Birge (mp) yrkar bifall till
tekniska förvaltningens förslag.
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Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag, mot
Henrikssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2008-2011.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2008.1648.214

§ 133
Tillägg till detaljplan för Grenadjären 57
Samhällbyggnadsförvaltningen har översänt rubricerad detaljplan för
samråd. Planområdet är beläget inom Gräsviksområdet.
Blekinge Tekniska Högskolas beslut att lokalisera sitt huvudcampus till
Karlskrona ökar behovet av studentbostäder. Fastigheten Grenadjären 57
ligger i anslutning till befintliga studentbostäder och för att bättre kunna
nyttja fastigheten föreslås att markanvändningen även medger byggande av
bostäder.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till tillägg till detaljplan för Grenadjären 57, Campus
Gräsvik, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.605.866)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet,
gatu/parkavdelningen
Akten

2008.1358.866

§ 134

Svar på medborgarförslag: Utsmyckning av rondellen i
Rosenholm
Jan Björkman, Karlskrona har i ett medborgarförslag föreslagit utsmyckning
av rondellen vid Rosenholm, gärna utformat av en konstnär.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 28 november 2008
framfört följande:
Ansvarig väghållare inklusive rondell är ej kommunen. Tekniska
förvaltningen föreslår därför att förslaget överlämnas till berörd väghållare
det vill säga Vägverket för fortsatt handläggning, i samråd med kommunen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.459.512)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet,
gatu/parkavdelningen
Akten

2006.1883.512

§ 135

Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafik vid
Bergåsa station
Mattias Arvmyren, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit en
sänkning av järnvägsspåret vid Bergåsa tågstation för att därigenom ge
utrymme för att få plats med gång- och cykelbanor, busshållplatser och en
rondell samt plats för dubbla järnvägsspår om det anses behövas.
En sänkning av järnvägsspåret är tekniskt möjligt, men kostnaderna härför
bedöms i nuvarande ekonomiska läge ej vara genomförbart. Därtill kommer
kostnader för ombyggnad av tågstation, nya hållplatser, cykelbanor och
föreslagen cirkulationsplats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 52,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.639.510)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet,
gatu/parkavdelningen
Akten

2007.351.510

§ 136

Svar på medborgarförslag: Trafiksituationen på Trossö
Tanja Rebel, Karlskrona, har i ett medborgarförslag hemställt att man gör
något åt trafiksituationen på Trossö. I skrivelsen föreslås att man får tillbaka
spårvagnarna eller om detta ej är möjligt av ekonomiska skäl att man
kör med små miljövänliga bussar i en åtta runt staden. Vidare att de som
lämnar bilen vid stadens entré åker gratis med bussen. Skrivelsen innehåller
även förslag om gratis cyklar på prov och att fler gångstråk anlägges, till att
börja med på Borgmästaregatan.

Förslag om återinförande av spårvagnar bedöms ej vara ekonomiskt möjligt
för närvarande. Beträffande minibussar i en ringled på Trossö pågår för
närvarande en utredning och eventuellt kan ett första steg vara att linje 1 körs
runt Trossö 2009. Huruvida en fortsättning med minibussar kan bli aktuellt
får den pågående utredningen visa och även frågan om dessa skall vara
gratis.
Förslaget om lånecyklar (på prov) har tidigare prövats via turistbyrån. Bör
kunna prövas igen, men innan så sker bör utredas hur detta skall ske, på
vilka villkor och vilken förvaltning som skall ansvara för administration m
m. Även erfarenheter bör hämtas in från andra kommuner .
Beträffande förslag om flera gångstråk på Trossö så har under 2008
Borgmästaregatan och del av Ronnebygatan (delen N Smedjegatan Drottninggatan) stängts av respektive begränsats för biltrafik. Därutöver har
även del av Stortorget stängts av för biltrafik. Utvärdering av effekterna
kommer att ske.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 53,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.28.312)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet,
gatu/parkavdelningen
Akten

2008.434.312

§ 137

Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro
mellan Hästö (Skanstorget) och Gullberna Park
Magnus Petersson, Hästö, har i ett medborgarförslag föreslagit att en gångoch cykelbro byggs mellan Hästö och Gullberna Park.
Frågan om rubricerade gång- och cykelbro har tidigare varit aktuell i
samband med detaljplanearbetet för exploatering av Gullberna Park, men
reaktionerna från de boende på Hästö var negativa och broförslaget togs då
bort ur planen. Därmed kräver förslaget om ny gc-bro en detaljplaneändring.
Beträffande kostnader för bro och anslutande vägar bedöms kostnaden till ca
8 mkr, kostnader som ej ryms inom nuvarande budgetramar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 54,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-16

17

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS 2007.486.312)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.1914.312

§ 138

Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro
mellan Dragsö och Långö
Filip Issal, Nättraby har i ett medborgarförslag föreslagit att en gång- och
cykelbro byggs mellan Dragsö och Långö.
Förslaget innebär att en gång- och cykelväg byggs över Dragsö camping via
Högaholm till Ingenjörsgatan på Långö. Detta förutsätter att ny detaljplan
upprättas, att överenskommelse kan ske med ägaren till Dragsö camping
samt att två broar byggs (delen Dragsö-Högaholm samt Högaholm-Långö).
Totala brolängder uppgår då till ca 200 m varav en bro måste medge passage
för större båtar (till exempel skärgårdstrafiken). Kostnaderna bedöms till
totalt ca 16 mkr exklusive plankostnad.
Tekniska förvaltningens bedömning är att förslaget knappast är möjligt att
genomföra i nuläget av ekonomiska och av miljömässiga skäl då bland
annat ingreppet på Högaholm blir omfattande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 55,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.511.512)
Anita Sellgren
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.2081.512

§ 139

Svar på medborgarförslag och skrivelse angående
trafiksituationen på Norra Smedjegatan
Lars Bylander, Karlskrona, har i ett medborgarförslag till
kommunfullmäktige och Anita Sellgren, Karlskrona, i en skrivelse till
trafiknämnden hemställt om åtgärder för att minska trafiken och dämpa
hastigheten på Norra Smedjegatan.
Tekniska förvaltningen har under 2008, i samråd med NTF, byggt om
korsningen N Smedjegatan- Ö Köpmansgatan. Ombyggnaden innebar
upphöjning och plattläggning av hela korsningen.
Hastighetsmätningar före och efter ombyggnaden visar att medelhastigheten
har sänkts från ca 30 km/tim till 22 km/tim.
Fortsatt uppföljning av trafiken längs gatan kommer att ske och eventuella
ytterligare åtgärder beror på vad uppföljningen ger för resultat vad gäller
hastighet och trafikmängd.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 56,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslag och skrivelse härmed skall anses vara besvarade.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-16

19

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS 2007.467.312)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.1918.312

§ 140

Svar på medborgarförslag: Bygg cykelväg på gamla
banvallen mellan Jämjö och Brömsebro
Roland Andersson, Brömsebro har i ett medborgarförslag föreslagit att en
cykelväg iordningställes på den gamla banvallen mellan Jämjö och
Brömsebro. Förslaget motiveras ur trafiksäkerhets, kulturhistoriska och
turistiska synpunkter.
Förslaget berör ej kommunen som väghållare utan är i första hand en åtgärd
som ligger inom vägverkets ansvarsområde. Tekniska förvaltningen har
därför hemställt om vägverkets synpunkter på förslaget.
Vägverket har yttrat sig i skrivelse daterad den 21 oktober 2008. Av
yttrandet framgår att vägverket planerar bygga om E22 till så kallad 2+1-väg
med mittvajer under 2009 och i samband därmed upprusta banvallen mellan
Fågelmara och Brömsebro för att möjliggöra cykling på denna sträcka.
På sträckan Jämjö – Fågelmara finns Gamla Landsvägen (länsväg 746) som
parallellväg till E22 som bedöms vara lämplig som cykelväg.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 57,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.485.312)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.1915.312

§ 141

Svar på medborgarförslag: Cykelväg Rödeby-Telenor Arena
Karlskrona
Filip Issal, Nättraby, har i ett medborgarförslag föreslagit att rubricerade
cykelväg anläggs och att cyklister skiljs från biltrafiken genom anläggande
av en cykelväg från Backabo till Telenor Arena, Rosenholm.
Beträffande cykelväg delen Rödeby – Torskors är denna cykelväg sedan
tidigare klar, dels längs Vägverkets vägnät men även på det kommunala
vägnätet fram till Torskors samhälle. Under 2009 beräknas delen Torskors
samhälle – Backabo kunna byggas, med hjälp av statsbidrag, framtill
befintlig cykelväg längs Rosenholmsvägen (fram till Lingonvägen).
Kvarstående del fram till Telenor Arena Rosenholm ingår ej i det
kommunala vägnätet utan ingår i Rosenholmsområdet. Längs denna
vägsträcka är trafiken tillåten endast för behörig trafik, varför det kan anses
vara tillräckligt att cykla i blandtrafik. En eventuell cykelväg längs denna
sträcka beslutas av intressenterna inom Rosenholmsområdet det vill säga
Arenabolaget med flera.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 58,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.97.512)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.693.512

§ 142

Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron
över Lyckebyån vid fallet, nya övergångsställen och inför 30
km/tim.
Carl Carlsson, Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit att ena
gångbanan skall tas bort på bron över Lyckebyån vid fallet, att nya
övergångsställen läggs på vardera änden av bron och att 30 km/tim införes
att gälla på sträckan Kronotorp – ÖB. Som motivering anföres att bredare
körfält underlättar för busstrafik och tyngre fordon att passera och mötas på
bron. Hastighetsbegränsning till 30 km/tim innebär enligt förslagsställaren
att genomfartstrafiken sannolikt skulle minska.
Förslaget om borttagande av ena gångbanan är ej möjligt då brons
konstruktion ej medger kontinuerlig trafik på nuvarande gångbaneyta. En
breddning enligt förslaget leder istället till ökad hastighet och motverkar
också den styreffekt avseende genomfartstrafik som anges i förslaget.
Beträffande nya övergångsställen kräver dessa också fysiska åtgärder som
förhindrar högre hastighet än 30 km/tim t ex vägbulor. Detta är dock ej
möjligt då sträckan trafikeras av bussar (så kallade busskuddar är här ej
heller lämpligt).
Nuvarande policy avseende 30 km/tim innebär att 30 km/tim endast medges
framför skolor och daghem vilket ej är fallet beträffande förslag om 30
km/tim på vägsträckan Kronotorp – ÖB.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 58,
behandlat ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.359.312)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2005.1345.312

§ 143

Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och
promenadstråk år 2020
Vänsterpartiet och miljöpartiet har i en gemensam motion föreslagit att
kommunen skall tillsätta en professionell utredning avseende dagens
cykling och potentialer för framtiden. Som underlag i arbetet nämns två
examensarbeten från Blekinge Tekniska Högskola (BTH) avseende cykling
och cykelnätets standard, tillgänglighet, trygghet, säkerhet m m.
Utredningens förväntade innehåll och framtida underlag framgår av
motionen och skall kunna användas direkt för prioritering av långsiktiga
kommunikationsinsatser och för nästa strategiska fysiska plan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förvaltningens uppfattning är cykelvägnätet i stort sett väl utbyggt, vilket
också framgår av den nyligen upprättade Karlskronakartan där även
kommunens cykelvägnät är redovisat. Ytterligare utbyggnad och
kompletteringar av så kallade ”felande länkar” sker årligen i den takt som
tilldelade investeringsanslag medger. Räkneutrustning har anskaffats för att
kunna mäta cyklandets omfattning och därmed skapa underlag för framtida
prioriteringar.
Under 2009 kommer en översyn och förbättring av skyltningen av
cykelvägarna att ske.
Tekniska förvaltningens ambition är att under 2009 projektanställa en person
med uppdrag att utreda och lägga förslag till prioriterade åtgärder med
utgångspunkt från standard, tillgänglighet och säkerhet det vill säga i
huvudsak i enlighet med motionens innehåll.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-16

24

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 61,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.309.510)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.1068.510

§ 144

Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort
Rödeby Center o Centerkvinnor har i en motion föreslagit:
att trafiksituationen i Rödeby tätort utreds med syfte att såväl höja
trafiksäkerheten som att minska trafikens miljöbelastning,
att gång- och cykelvägar anläggs för att säkra framförallt skolbarnens väg till
och från skolan, samt
att en estetiskt attraktiv trafikmiljö utformas.
Väghållningen inom Rödeby tätort är uppdelad på flera väghållare.
Vägverket och kommunen svarar för de större vägarna samt kommunen
även för de vägar som formellt tillhör den så kallade ”vilande Rödeby
vägföreningen”. En pågående förrättning avser att aktivera vägföreningen
och återföra väghållningen till vägföreningen samtidigt som denna ombildas
i enlighet med nyare lagstiftning.
Det samlade sektorsansvaret för planeringen inom Rödeby samhälle anser
tekniska förvaltningen åligger Vägverket.
Tekniska förvaltningen har hemställt om Vägverkets synpunkter på ärendet.
Vägverket har den 18 september 2008 avgett yttrande.
Kommunens insatser under perioden med kommunalt underhåll har varit
normalt beläggningsunderhåll inom tilldelade budgetramar. Därutöver har
Mörtövägen förbättrats för ca 1,0 mkr. I kommunens budgetplan 2009-2011
föreslås 1,0 mkr år 2010 för utökad gång- och cykelväg längs Stationsvägen.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-16

26

Sammanträdesprotokoll

Ytterligare åtgärder inom Rödeby samhälle bör anstå tills
vägföreningsbildningen är klar och planeringen kan då lämpligen ske i
samverkan mellan vägverk, kommun och vägförening.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 62,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.120.512)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.695.512

§ 145

Svar på motion: Angående trafiksituationen i Strömsbergs
samhälle
Glenn Thörnström (sd) har i en motion föreslagit att en gångbana och ett
övergångsställe byggs i Strömsbergs samhälle samt att hastigheten begränsas
till 30 km/tim vid Strömsbergs skola.
Väghållare för aktuell väg (väg 729) är Vägverket. Tekniska förvaltningen
har därför hemställt om Vägverkets yttrande avseende de i motionen
föreslagna åtgärderna. Av Vägverkets yttrande framgår att den begärda
hastighetssänkningen till 30 km/tim infördes våren 2007, att begäran om
övergångsställe avslås och att utbyggnad av gångbana ej kan prioriteras .
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 63,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.58.823)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.350.823

§ 146

Svar på motion: Iordningställande av gångvägar Saltö och
Dragsö samt elbelysning
Alf Stålborg (sd) har i en motion föreslagit en renovering och komplettering
av gång- och motionsstigarna på Saltö och Dragsö. Vidare att samtliga stigar
bör förses med elbelysning.
I motionen anges att nuvarande stigar på höger och vänster sida om
Dragsöbron mot campingen är i behov av breddning och rensning från stenar
och rötter för att förbättra framkomligheten. Vidare att detta även gäller
motionsstigarna på campingen. På Saltö anges att gångstigen från
Dragsöbron till fiskhamnen bör förbättras och dras genom Saltö Utkiks
område.
Slutligen föreslås att samtliga stigar bör förses med elbelysning för att
förbättra tillgängligheten och därigenom avlasta bilvägen till campingen.
I motionen föreslås också att föreslagna åtgärder samordnas med anläggning
av ny gång- och cykelväg Saltö Torg - Dragsö.
Anläggande av ny gång- och cykelväg Saltö Torg- Dragsö är utförd.
Beträffande upprustning av gångstigarna enligt motionen avser tekniska
förvaltningen se över nuvarande standard.
Cirkulationsplats på Saltö är planerad och ingår i investeringsförslag för
2009.
Större arbeten inklusive föreslagen elbelysning ryms ej inom nuvarande
budgetramar och får därmed behandlas i kommande budgetarbete och då
prövas mot andra angelägna projekt.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 oktober 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 20 november 2008, § 64,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.214.315)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.843.315

§ 147

Svar på motion angående anläggning av rastplats
I en motion till kommunfullmäktige har Alf Stålborg (sd) föreslagit att en ny
rastplats anläggs nedanför Pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Den i motionen angivna rastplatsen föreslås placerad på sydvästra sidan av
Saltsjöbadsvägen (gamla lerkajen). Tekniska förvaltningen har tidigare haft
ambitionen att anlägga en rastplats på föreslagen plats men har hittills ej
kunnat prioritera detta projekt före andra angelägna investeringsprojekt.
Förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 28 november 2008 att
motionen tillstyrkes, men att förslaget prövas mot andra angelägna
investeringar i samband med budget 2010.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att bifalla motion om att anlägga en rastplats sydväst om
Saltsjöbadsvägen, men
2. att förslaget prövas mot andra angelägna investeringsprojekt i samband
med 2010 års budgetarbete.
_____
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Äldrenämnden
Karlskronahem AB
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1047.293

§ 148
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnad av äldreboende i
Fridlevstad
Med anledning av beslut i äldrenämnden den 22 juni 2005 § 57
har äldreförvaltningen uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta
AB Karlskronahem planera en genomgripande ombyggnad av
äldreboendet i Fridlevstad.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Karlskronahem. Därefter
internhyr äldrenämnden fastigheten från tekniska förvaltningen och tecknar
hyresavtal med de boende. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar
16 lägenheter.
Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 4 562 500 kronor
inklusive mervärdesskatt. Med en avskrivningstid om 33 år och räntesats om
5 % på ombyggnadsinvesteringen blir den nya årshyran 865 808 kronor eller
1 093 kr/kvm. Avtalet omfattar en sedvanlig restvärdesklausul om 3 896 657
kronor. Ansvaret för restvärdet åvilar äldrenämnden. Avtalstiden är bunden
till 10 år från den 1 juni 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal i enlighet med
föreliggande förslag.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2008-12-16

32

Sammanträdesprotokoll

Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten
Kommunstyrelsen

2008.1828.293

§ 149
Hyresavtal avseende tolv boendeplatser enligt Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade – LSS
Tekniska förvaltningen har i samråd med handikappförvaltningen studerat två
alternativa placeringar med anledning av behov av boendeplatser enligt LSS.
Förslaget är ett led i att uppfylla de särskilda direktiv att uppfylla den
boendeplan som kommunstyrelsen gett uttryck för i utredningen
”psykiatripaketet”. För att uppfylla kraven som ställs i LSSutjämningssytemet måste tolv godtagbara boendeplatser vara tagna i bruk
senast den 1 oktober 2009.
En kalkyl visar att hyreskostnaden i bägge alternativen ryms inom ramen
2 mkr/år. Avtalstiden är föreslagen till 20 år utan restvärdesreglering.
Handikappförvaltningen redovisar för sin nämnd att man i anslutning till det
så kallade psykiatripaketet beräknat hyreskostnaden till 1,5 mkr.
Handikappförvaltningen föreslår därför sin nämnd att hos kommunstyrelsen
hemställa att denna inför budgetarbetet 2010 beaktar att handikappnämnden
behöver en utökad ram om 0,5 mkr.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Dagon Karlskrona AB. Därefter
internhyr handikappnämnden fastigheten från tekniska förvaltningen och
tecknar hyresavtal med de boende.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
T f fastighetschef Lars Larsson föredrar ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl 15.20-15.25 för överläggningar.
Yrkande
S-gruppen bestående av 2:e v ordförande Percy Blom (s), Lotta Törnström (s),
Thomas Åberg (s), Veronica Lathe (s),Lola Sellberg (s) och
Kerstin Wieslander (s) yrkar avslag och föreslår att lokalerna uppförs av
tekniska förvaltningen.
Ordföranden med tillstyrkan av Göte Henriksson (sd) yrkar bifall till
tekniska förvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
s-gruppens avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar *föreslå kommunstyrelsens hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal inom redovisade
ramar.
_____

* Rättat med stöd av 26 § förvaltningslagen
2009-01-07
Mariette Karlsson
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§ 150
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 november 2008
Kallelse och protokoll från sammanträde den 2 december 2008
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
2008.1610.458
2008.1627.458
2008.1628.458
2008.1629.458
2008.1641.458
2008.1642.458
2008.1664.458
2008.1665.452
2008.1669.452
2008.1670.458
2008.1674.452
2008.1675.452
2008.1676.458
2008.1677.458
2008.1684.452
2008.1687.452
2008.1695.458
2008.1696.458
2008.1697.458
2008.1698.458
2008.1699.452
2008.1706.452
2008.1707.452
2008.1712.458
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2008.1714.458
2008.1720.452
2008.1721.452
2008.1733.458
2008.1740.458
2008.1741.452
2008.1742.452
2008.1745.458
Beslut
Beslutsattestanter från och med den 24 november 2008
Hamnavdelningen
Dnr 2008.384.002
Beslutsattestant från och med den 1 december 2008
Fastighetsavdelningen
Dnr 2008.1747.002
Undantag för tider för torghandel
Dnr 2008.1778.311
Ersättning för intrång på grund av ny vattenledning på fastigheten
Johannishus 1:2
Dnr 2008.1348.344
Skadeersättning för grödskada på grund av nya vattenledning på
fastigheten Johannishus 1:2
Dnr 2008.1348.344
Ersättning för intrång på grund av ny vattenledning på fastigheten
Hillerslätt 1:5
Dnr 2008.1348.344
Ansökan om inlösen av enskild avloppsanläggning Fäjö 4:12
Dnr 2004.1569.446
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Ronnebygatan
TN 72/08
Lokal trafikföreskrift Hantverkaregatan
TN 73/08
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Anbud
Entreprenadmaskiner 2008-2010
Dnr 2008.428.053

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 151
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2008, § 209
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar
för vatten och avlopp Mölletorp – Lyckeåborg
Dnr 2008.574.344
2. Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2008, § 210
Anslag och investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
Ingenjören 5 (Wämöskolan)
Dnr 2008.1564.375
3 Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2008, § 211
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av gruppboende,
Kyrkvägen i Nättraby
Dnr 2008.56.293
4. Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2008, § 216
Budgetuppföljning per den 30 september 2008
Dnr 2008.391.042
5. Länsstyrelsens beslut daterat den 10 november 2008,
dnr 258-4670-08, 258-5848-08
Överklagande av tekniska nämndens beslut avseende parkeringsförbud på Alebrunnsvägen – Mäster Roberts väg – Brovägen
Dnr 2008.271.512
6. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 18 november 2008, § 93
Information om vattenproblem i Karlskrona kommun och vidtagna åtgärder
Dnr 2008.1759.343
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7. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 18 november 2008, § 97
Redovisning på vilka åtgärder tekniska nämnden har vidtagit för att uppnå
en ekonomi i balans
Dnr 2008.391.042
8. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 19 november 2008, § 103
Etablering av tillfällig förskola på Hästö
Dnr 2008.1755.290

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 8.
_____
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§ 152
Övrigt
1. Ordföranden gratulerar Claes-Urban Persson som fyllde 50 år i
november och överlämnar en blomma.
2. Ordföranden framför ett tack för gott samarbete och önskar samtliga
En God Jul och Ett Gott Nytt År.
3. 2:e v ordförande önskar ordföranden En God Jul och Ett Gott Nytt År.
_____
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