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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 januari 2009
§ 1. Information
§ 2. Internbudget 2009
§ 3. Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby
§ 4. Detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m fl, Nättraby
§ 5. Detaljplan för del av Hasslö 9:134, Hasslö
§ 6. Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14, Kristianopel
§ 7. Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
§ 8 Kommunalt beslut om fastighetsinnehavares åtagande avseende gångbanerenhållning
– ärendet utgår
§ 9 Svar på medborgarförslag avseende trafiksituationen på Trossö
§ 10 Svar på medborgarförslag: Bygg cykel- och gångbroar mellan Karlskronas öar
§ 11 Svar på medborgarförslag: Ta bort biltrafiken runt Hoglands Park, dubbelrikta för
busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata längs Norra Kungsgatan
§ 12 Svar på medborgarförslag: Bredda Spårgatan, delen Norra Smedjegatan – Arvid
Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på sträckan
§ 13 Svar på medborgarförslag: Mötesplatser utomhus med aktiviteter för äldre invånare
§ 14. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 15. Meddelanden
§ 16 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 januari 2009 kl 14.00 – 15.45

Beslutande

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

Tommy Olsson (kd), kl 15.30-15.45, ej § 15 p g a jäv
Jörgen Johansson (c), kl 15.30-15.45, tjg § 15
Percy Blom (s), kl 14.00-15.35
Lars-Göran Forss (m)
Per Ivarsson (fp)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s), kl 15.15-15.20, ej § 5 p g a delikatessjäv
Veronica Lathe (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Kerstin Wieslander (s)
John-Erik Danerklint, kl 15.15-15.20, § 5
Stefan Lundin (fp), kl 15.30-15.45, § 15

Närvarande

ersättare

Stefan Lundin (fp), §§ 1-14, 16
John-Erik Danerklint (s), §§ 1-4, §§ 6-16
Claes-Urban Persson (s)
Ove Uppgren (sd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Hans Juhlin, förvaltningschef, kl 14.00-14.50, § 1
samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF)
Jan-Anders Glantz, projekteringschef, kl 14.00-14.50, § 1
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef
Marietts Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

§§ 1 - 16

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

§§ 1 – 14, 16

Ordförande

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

§ 15

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 februari 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§1
Information
1. Rekrytering av ny fastighetschef.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2. Hoglands Park
Bevarande – Rekonstruktion – Utveckling
SBF:s förvaltningschef Hans Juhlin och projekteringschef
Jan-Anders Glantz informerar.
3. Stortorget
Upprustning
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2009.25.041

§2
Internbudget år 2009
Tekniska nämndens grundbudgetförslag är upprättat och antaget i enlighet
med beslutade budgetdirektiv och totala ramar, kommunfullmäktige
den 19 december 2008.
Kommunbidrag för skattefinansierad verksamhet uppgår till 82,9 mkr och
för avgiftsfinansierad verksamhet finns ett resultatkrav på 1,8 mkr.
Kommunbidragsramen minskas för 2009 med följande poster:
- RUPEN (Resultatförbättrande utvecklingsprogram)
besparing
-1 864 tkr
- Effektiviseringskrav
-3 000 tkr
- Minskade kapitalkostnader m a a
senareläggning infrastruktur
-1 000 tkr
- Minskade kapitalkostnader m a a
senareläggning infrastruktur
-2 000 tkr
Kommunbidragsramen ökas för 2009 med följande poster:
- Ökade kostnader för belysning m m
+1 000 tkr
- Omfördelning av spar- och effektiviseringskrav
mellan skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet
+1 256 tkr
- Ökat bidrag till enskilda vägar
+100 tkr
- Utökade bidrag till byggande av enskilda vägar
och på sikt fullfölja det av kommunfullmäktige i
§ 23/2004 antagna programmet för driftbidrag
till enskilda vägar
+400 tkr
- Ökade driftskostnader på befintligt vägnät
+300 tkr
- ”Lån” till barn- och ungdomsnämnden
+2 800 tkr
- Besparing 2008
+2 000 tkr
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Genomförandegrupp
I samband med den politiska överenskommelsen mellan Femklövern och
Socialdemokraterna bildas en genomförandegrupp bestående av två
representanter från Femklövern och två representanter från
Socialdemokraterna. Denna grupp ansvarar för hur finansieringsposterna
under kommunstyrelsen ska hanteras och omfattar:
• Omställningspaket,10 mkr
• Lokaleffektivisering, 7 mkr
• Effektiv upphandling, 3 mkr
• Semesterlöneskuld, 2 mkr
Nytt elavtal
Nytt elavtal har upprättats med Affärsverken som träder i kraft från
och med den 01 januari 2009. Elpriset låses varje år genom inköp i
olika poster före ingången av varje kalenderår. Elpriset för 2009 ger
en ökad driftskostnad på totalt 8,7 mkr för tekniska förvaltningen eller
20 % högre än 2008.
Gatu/trafikverksamheten
Det årliga beläggningsbehovet för att det eftersatta underhållet inte
ska öka är 4,7 mkr/år. Gatu/parkavdelningen har i snitt 2,4 mkr/år till
beläggningar. Tekniska nämnden hemställde därför utöver
grundförslaget om ett tilläggsförslag på 2,3 mkr för att återställa de
ekonomiska förutsättningarna för gatuunderhållet. Tekniska nämnden
erhöll inte av kommunfullmäktige något ekonomiskt tillskott och det
krävs därför noggrann prioritering av vad som ska genomföras ur
underhållsplanen och konsekvensbeskriva de åtgärder som inte kan
genomföras.
Hamnverksamhet/färjeverksamheten
Avtal har upprättats att upplåta delar av Verkö industrihamn som
mellanlager för gasledningar till det rysk-tyska gasledningsprojektet i
Östersjön. Delar av hamnområdet kommer att upplåtas som mellanlager
för färdigtillverkade rördelar innan dessa transporteras till läggningszonen. Projektet beräknas för industrihamnens del börja vid halvårsskiftet
2009 och vara minst tre år framåt. Under perioden kommer totalt ca 700
anlöp att göras. I full verksamhet beräknas projektet kunna ge hamnen
intäkter på ca 8 mkr på årsbasis från anlöpsavgifter, varuhamnsavgifter
och avgifter för upplåtelse av området. För 2009 kommer verksamheten
igång under våren och intäkterna förväntas uppgå till drygt 5 mkr.
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Färjetrafiken har inte utvecklats i den takt som planerats för Stena
Line. Förhandlingar med Stena Line för 2009 pågår och det nya
avtalet kommer troligtvis att ge minskade intäkter och måste
balanseras inom verksamheten.
Utbyggnaden av gästhamnsverksamheten anpassas till efterfrågan och
att drifts-, underhålls- och kapitalkostnaderna kan finansieras via
avgifterna.
Fortsatt arbete med att organisera självförvaltning av småbåtsanläggningar.
Fastighetsverksamheten
Hyresintäkterna kommer enligt PM från kommunledningen att räknas
upp med 3 %. Det verkliga behovet är 4 % men tekniska nämnden
åläggs en besparing motsvarande 1 %. Hyresgästerna - kommunernas
olika nämnder – får i sin tur kompensation motsvarande 2 % i
hyreskompensation och får därmed ett sparbeting på 1 %.
VA- och avloppsverksamheten
VA-verksamheten är till 100 % avgiftsfinansierad och VA-taxan höjs
2009 med 0,50 kr/m3 till 18,50 kr/m3 exklusive moms. Mätaravgiften
höjs med 100 kr för samtliga mätarstorlekar.
Detta ger en intäktsökning på 3 mkr.
Renhållningsverksamheten
Renhållningstaxan höjs inte för 2009 med undantag av latrintaxan
som höjs med ca 20 % för att ge kostnadstäckning.
Tekniska justeringar
De skattefinansierade verksamheterna påverkas av tekniska
justeringar som verkställs av kommunledningsförvaltningen och
fördelas proportionellt mot budgeterade belopp och för bl a följande
kostnader/intäkter:
-

löne- och arvodeskostnadsförändringar, helårseffekt
personalomkostnadsförändringar, sänkning med 1,07 % till
40,45 %
- uppräkning av intäkter med anledning av höjda taxor
- justering av kommunbidrag med anledning av RUPEN
- justering av kommunbidrag med anledning av organisationsförändring
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Verksamhetsmål
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete
mot god ekonomisk hushållning har följande mål antagits av
kommunfullmäktige för 2009.
Skattefinansierad verksamhet
- Det planerad utförda underhållet för fastighetsunderhåll ska öka
från 62 kr/m2 2007 till minst 71 kr/m2 2009 och uppgå till minst
89 kr/ m2 2011
-

Under 2009 ska minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet
ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi

-

Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd, som försörjs
med olja ska minska från dagens 27 stycken, till 19 stycken 2009
för att 2011 vara helt avvecklade

-

Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar ska under perioden 2008-2011 minska från
nuvarande (2007) 133 kwh/kvm till 115 kwh/kvm och

-

Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik ska under perioden 2009-2011 minska med minst
23 kwh i jämförelse med nuvarande 464 kwh per ljuspunkt 2008.

Avgiftsfinansierad verksamhet
- Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med
anmärkning, ska som ett rullande femårsmedelvärde minska med
50 % senast år 2012 med 2004 som startår

Sign

Sign

-

Av de permanentboende i villa ska från år 2008 minst 95 % ha
valt sortering av hushållsavfall. För 2009 ska detta öka till 97 %,
2010 öka till 98 % och till 2011 ska minst 99 % ha valt sortering
av hushållsavfall och

-

Av de boende i flerfamiljshus ska från 2008 minst 75 % ha valt
sortering av hushållsavfall. För 2009 ska detta öka till 80 %,
2010 öka till 85 % och till 2011 ska minst 90 % ha valt sortering
av hushållsavfall.
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Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 14 januari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Yrkanden
S-gruppen bestående av 2:e v ordförande Percy Blom (s), Lotta
Törnström (s), Thomas Åberg (s), Veronica Lathe (s), Kerstin
Wieslander (s) och Lola Sellberg (s) yrkar
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att
anställa egna projektörer inom gata, park, va och fastighet för att minska
konsultkostnaderna, samt
2. att redovisa detta på tekniska nämndens sammanträde i juni i år
Yrkande ytterligare verksamhetsmål
Jörgen Johansson (c) yrkar att minst fem nya självförvaltningsavtal skall
tecknas under 2009.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på s-gruppens yrkande att tekniska
förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att anställa egna
projektörer inom gata, park, va och fastighet för att minska konsultkostnaderna, samt att redovisning ska ske på tekniska nämndens
sammanträde i juni i år.
Tekniska nämnden bifaller s-gruppens två tilläggsförslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Johanssons (c)
tilläggsyrkande att minst fem nya självförvaltningsavtal skall tecknas
under 2009.
Tekniska nämnden bifaller Jörgen Johanssons (c) tilläggsförslag.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna internbudget 2009,
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att eftersträva att uppnå de
verksamhetsmål som beskrivs i internbudget 2009,
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3. att utreda möjligheten att anställa egna projektörer inom gata, park,
va och fastighet för att minska konsultkostnaderna och att detta skall
redovisas på tekniska nämndens sammanträde i juni i år, samt
4. att minst fem stycken nya självförvaltningsavtal skall tecknas under
2009.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2008.1897.06

§3
Detaljplan för Verstorp 2:68 m.fl., Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i Skärfva by och utgör västra entrén till byn.
Syftet med planen är att säkerställa en trygg miljö för gångtrafikanter,
reglera förhållandet mellan kvartersmark och allmän platsmark samt lösa
parkeringsbehovet för tre stycken fastigheter på kvartersmark.
När planen vinner laga kraft möjliggörs bildandet av samfällighetsförening för Skärfva by.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för genomförandet av planen.
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 12 januari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Verstorp 2:68 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2008.822.214

§4
Detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m.fl. Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställd för granskning.
Planområdet är beläget inom nordöstra delen av Nättraby intill Gamla
Landsvägen.
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse
samt förskola inom del av fastigheten Stora Vörta 1:72. Bostäderna avses
uppföras som friliggande enbostadshus alternativt parhus ( 8 till 11
bostäder ).
Lokalgatan som byggs ut av fastighetsägaren/exploatören ansluts till
Gamla Landsvägen vars trafik ej medför bullerstörning för den planerade
bebyggelsen.
Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 12 januari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m. fl.,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2008.1933.214

§5
Detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl., Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget inom södra delen av Hasslö.
Syftet med detaljplanen är att ändra den planlagda vägen på fastigheten
Hasslö 9:134 till industriändamål för att möjliggöra en mer rationell fastighet
för Hasslö båtvarv som idag arrenderar markområdet väster om planområdet.
Karlskrona kommun som äger marken avser sälja den till varvet i samband
med planändringen.
Gata finns utbyggd i anslutning till planområdet. Tillkommande bebyggelse
ansluts till befintliga va-anläggningar
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 12 januari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Hasslö 9:134 m. fl.,
Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd).
_____
På grund av delikatessjäv deltog inte Thomas Åberg (s) i handläggningen i
detta ärende.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2008.1310.214

§6
Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställd för granskning.
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. Anslutningsavgift regleras med va-verken i enlighet
med särskilt avtal. För att möjliggöra anslutningen planerar va-verken en ny
tryckavloppsledning mellan Avaskär reningsverk som byggs om till
pumpstation och Söremåla reningsverk samt en förstärkning av befintlig
vattenledning mellan Fågelmara och Kristianopel. Dessa arbeten
planeras genomföras under 2009 och görs också för att förbättra vasituationen i Kristianopels samhälle.
Den östra delen av planområdet ligger lågt. Viss uppfyllnad kan bli
nödvändig för att färdigt golv inte ska hamna under 2,2 m ( enligt beslut
i miljö- och byggnadsnämnden ) över nollplanet (medelhavsytan )
Under samrådstiden hade tekniska nämnden inget att erinra mot
planförslaget.
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Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 12 januari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2008.1852.340

§7
Förlag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
VA/Renhållningsavdelningen har tagit fram ett nytt förslag till allmänna
bestämmelser för användande av Karlskrona kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning (ABVA). Anledningen till bestämmelserna är ny
lagstiftning från den 1 januari 2007. Då infördes en ny lag som heter:
Lagen om allmänna vattentjänster 2006:412. Den ersatte den gamla
VA-lagen från 1970 som nuvarande ABVA är baserad på.
Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett textförlag till ny
ABVA som följer lagen om allmänna vattentjänster vilket Karlskrona
kommun följer.
Skillnaderna består främst i att textmassan i ABVA reducerats. Anledningen
är att vissa bestämmelser av generell karaktär har införts i lagen om allmänna
vattentjänster och vissa i kommunens VA-taxa. Ytterligare andra
bestämmelser som anses vara av informationskaraktär ingår i en
informationsskrift som bifogas ABVA.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 5 januari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att besluta om att de nya allmänna bestämmelserna för användande av
Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
ska gälla från och med det att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-01-28

17

Sammanträdesprotokoll

2008.1836.314

§8
Kommunalt beslut om fastighetsinnehavares åtagande avseende
gångbanerenhållning
Ärendet utgår.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.35.512)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.423.512

§9
Svar på medborgarförslag avseende trafiksituationen på Trossö
Magnus Jönsson. Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit åtgärder
för busstrafiken, gågata på Borgmästaregatan och att nuvarande enkelriktning av trafiken runt Hoglands park bibehålles, men att korsningen
Ö Vittusgatan/N Kungsgatan förändras avseende företrädesplikt.
Ett tidigare medborgarförslag, behandlat av trafikutskottet den 20 november
2008 § 53 innehåller till viss del samma synpunkter det vill säga busstrafik i
en ringled runt Trossö och Borgmästaregatan som gågata. Utredning pågår
om en ringled för bussar runt Trossö men är en fråga för trafikhuvudmannen
(Blekingetrafiken).
Gågata längs Borgmästaregatan är genomförd 2008, men kan utvecklas
ytterligare.
Beträffande trafikmiljön runt Hoglands park planeras för dubbelriktning av
Landbrogatan och N Kungsgatan 2009, medan Parkgatan kvarstår som idag
med undantag för dubbelriktad busstrafik. Huvudmannen för
kollektivtrafiken ges därmed möjlighet att angöra med bussar längs
Parkgatan utan intrång i Hoglands park. Dagens trafikproblem utanför
”Kronan” och Ronnebygatan beräknas därmed upphöra då färre bussar angör
hållplats ”Kronan”.
Förslag om förändrad företrädesplikt i korsningen Ö Vittusgatan/N
Kungsgatan anser tekniska förvaltningen ej vara lämpligt då i princip all
trafik på Trossö styrs av högerregeln med undantag av väjning för trafik på
huvudled.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämndens trafikutskott har den 9 december 2008, § 68,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.136.312)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2008.430.312

§ 10
Svar på medborgarförslag: Bygg cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar
Joachim Nilsson, Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit att ett antal
gång- och cykelbroar skall byggas mellan Karlskronas öar. Förslaget
omfattar totalt 13 broar,
De förslagna broarna omfattar ca 3 km broar och ca 1,5 km anslutningsvägar.
Då vissa broar, enligt förslaget, korsar båtleder måste dessa broar byggas
med segelfria höjder, vilket betyder väsentligt högre kostnader än övriga
broar. Även anslutningsvägar på öarna ger högre kostnader än normalt.
Totalt bedöms kostnaderna uppgå till ca 200-250 mkr.
Tekniska förvaltningens bedömning är att förslaget ej är ekonomiskt möjligt
att genomföra i nuläget, men i ett längre perspektiv kan kanske någon
enstaka av de förslagna broarna kunna byggas om förslaget då kan prioriteras
i förhållande till andra angelägna projekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 9 december 2008, § 69,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.137.511)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2008.429.511

§ 11
Svar på medborgarförslag: Ta bort biltrafiken runt Hoglands Park,
dubbelrikta för busstrafiken på Landbrogatan och gör gågata längs
N Kungsgatan
Joachim Nilsson, Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit rubricerade
åtgärder. Han har även föreslagit att träden i parken successivt skall ersättas
med mindre träd, att parken skall inramas av ett staket och att gångytorna
runt parken stensätts för att underlätta för restauranger och caféer att anordna
uteserveringar.
Utredning pågår avseende Hoglands Parks framtida utformning det vill säga
en omgestaltning av parken i syfte att förnya men också förbättra miljön.
Utredningen kommer även föreslå åtgärder i anslutning till parken för att ge
bättre förutsättningar för uteserveringar mm.
Beträffande trafiken runt Hoglands Park kommer Landbrogatan och
N Kungsgatan att dubbelriktas för trafik 2009 medan Parkgatan även i
fortsättningen kommer att vara enkelriktad för biltrafik. Bussangöring
kommer att anordnas längs Parkgatans norra sida. Bussarna kommer därmed
att angöra Parkgatan från N Kungsgatan och köra vidare norrut längs
Landbrogatan. Även dessa åtgärder bedöms ge positiva miljöeffekter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 9 december 2008, § 70,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.4.512)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2008.435.512

§ 12
Svar på medborgarförslag: Bredda Spårgatan, delen Norra
Smedjegatan - Arvid Nilssonsgatan, eller inför parkeringsförbud på
sträckan
Reinhold Sehlin, Nättraby, har i ett medborgarförslag föreslagit att Spårgatan
antingen breddas eller beläggs med parkeringsförbud på delen mellan Norra
Smedjegatan och Arvid Nilssonsgatan. Som skäl anförs att gatan är smal och
att eventuella parkerade fordon hindrar framkomligheten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 november 2008 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen anser i dagsläget att en breddning av gatan inte är aktuell då
kostnaderna för detta inte motsvarar den eventuella nyttan det skulle
medföra i utökad parkeringsyta och avser vidare att inom en snar framtid
införa parkeringsförbud på sträckan.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 9 december 2008, § 71,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2007.418.828)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2007.1641.331

§ 13
Medborgarförslag: Mötesplatser utomhus med aktiviteter för äldre
invånare
Thomas Berg, Karlskrona har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen ska anlägga boulebana och schackbräde med soffor och bord i
Amiralitetsparken mellan Svea och tunneln samt att man kompletterar
belysningen i parken. Som motiv anges att platsen är belägen nära många
äldres boende, är belägen i skugga intill konditori och annan servering och
att parken är en andningspunkt för många äldre där man kan träffas och byta
synpunkter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Av skrivelsen framgår att Marinen har genomfört en
arkitekttävling för framtida utformning av Amiralitetsparkens södra del
(delen Högvakten–Alamedan/Amiralitetsgatan). Planering pågår inom
kommunen för utformning av Amiralitetsparkens norra del. Skisser som
framtagits redovisar bland annat en boulebana på den i medborgarförslaget
angivna platsen. Ytterligare åtgärder för olika aktiviteter mm i parken
kommer att bearbetas i den fortsatta planeringen varvid de i
medborgarförslaget föreslagna åtgärderna kommer att beaktas. Vilka
åtgärder som kommer att genomföras, eller tidpunkten för dessa, kan inte
besvaras i nuläget men kommer att behandlas i kommande budgetarbete.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 14
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 20 januari 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2008.1749.458
2008.1750.452
2008.1757.452
2008.1774.452
2008.1775.452
2008.1776.458
2008.1782.452
2008.1790.452
2008.1795.458
2008.1800.458
2008.1809.452
2008.1812.452
2008.1813.452
2008.1814.452
2008.1815.452
2008.1818.458
2008.1821.452
2008.1826.452, 2 stycken
2008.1840.452
2008.1841.452
2008.1842.452
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2008.1980.458
2008.1899.452
2008.1903.452
2008.1916.458
2008.1919.452
2008.1930.452
2008.1931.451
2008.1945.458

Beslut
Undantag från tider för torghandel
14 och 21 december 2008, kl 10-18, på Fisktorget.
Dnr 2008.1848.311
Disposition av 2008 års anslag för upprustning av kustbevakningens kaj.
Dnr 2008.1926.311
Krav på utlägg för avloppsrensning vid stopp i kommunal avloppsledning
på Madgårdsvägen på Aspö.
Dnr 2009.32.185
Lokal trafikföreskrift om parkering vid Trehörningen i Lyckeby.
TN nr 01/09.
Beslut om ordinarie attestant från och med den 1 januari 2009.
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning, 867 avloppshantering med begränsning
till ansvar 40134.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant från och med den 1 oktober 2008.
Verksamhet c, 071 hamnarbeten, 086 VA rörarbeten, 866 vattenförsörjning,
867 avloppshantering, 869 VA á-pris rörnät samtliga ovan verksamhetskoder
med begränsning till ansvar 404261.
Dnr 2008.034.002
Begäran om inlösen av enskild avloppsanläggning Vrängö 1:8.
Dnr 2009.56.353
Disposition av 2008 års anslag för cirkulationsplats Ankaret
200 000 kr lyfts från ovanstående investeringsanslag till projekt
tillfartsväg Lindesnäs båtuppläggningsplats.
Dnr 2008.1950.311
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Anbud
Exploatering av kv Munspelet
Dnr 2008.1407.251
Exploatering av Norra Ringö.
Dnr 2008.1406.251
Fiskeutredning i Karlskrona.
Dnr 2008.1786.554

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 15
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 2 december 2008
1. § 232
Regelverk beträffande behandling, användning och publicering av media
inom Karlskrona kommunkoncern.
Dnr 2008.1807.004
2. § 236
Riktlinjer för Karlskrona kommuns kommunkoncerns ärendehantering.
Dnr 2008.1805.004
3. § 240
Förslag till förlängning av central anställningsprövning av externa
tillsättningar i Karlskrona kommun under 2009.
Dnr 2008.1806.029
4. § 242
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008.
Dnr 2008.391.042
5. § 247
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten på Drottninggatan.
Dnr 2006.1063.512
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Kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2008
6. § 153
Avsiktsförklaring berörande fastigheten Kölen 7 och del av Kölen 11,
Hästö Marina, Karlskrona kommun
Dnr 2006.2173.251
7. § 154
Investeringstillstånd för installation av pelletsanläggning i Tvings skola.
Dnr 2008.1368.291
8. § 155
Kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2009.
Dnr 2008.1667.346
9. § 157
Skönstaviks camping, arrendeavtal och avtal om övertagande av kommunens
stugor m m inom området för Skönstaviks camping.
Dnr 2008.1512.261
10. § 161
Svar på medborgarförslag med budskapet ”du lämnar nu fastlandet” vid
samtliga broar över Sunna kanal för södergående trafik.
Dnr 2006.1674.842
11. § 163
Svar på medborgarförslag om att kommunen upplåter en vägg för graffiti.
Dnr 2006.2266.869
12. Länsstyrelsens slutliga beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen
(2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering
till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Östra Rödeby 3:6, 2 stycken.
Dnr 2007.1957.291
13. Länsstyrelsens slutliga beslut om utbetalning av stöd enligt förordningen
(2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering
till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona 3:19
Dnr 2007.1894.292
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Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2008
14.
§ 169
Försäljning av kv Urmakaren 76, Karlskrona parkeringshus.
Dnr 2008.1771.253
15.
§ 170
Försäljning av fastigheten Magistraten 16, Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1770.253
16.
§ 171
Budget 2009 och plan 2010-2011.
Dnr 2008.967.041
17.
§ 172
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Dnr 2008.1929.102
18.
§ 173
Kommunala val.
Dnr 2008.1929.102
19.
§ 175
Taxor för kommunarkivets tjänster.
Dnr 2008.1928.061
20.
§ 176
Ekonomi- och verksamhetsstyrning.
Dnr 2008.1927.040
21.
§ 178
Svar på medborgarförslag om övergångsställe i höjd med gamla Långöbron
till Lokstallarna och Blekingegatan.
Dnr 2006.424.512
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22.
§ 179
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs Kungsmarksvägen
samt övergångsställe över Gullbernavägen vid Hultvägen.
Dnr 2006.857.312
23. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 16 december 2008, § 119
Ny förskola i Jämjö.
Dnr 2008.1922.290
24. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 16 december 2008,
§ 118
Kontering av kostnader för förtroendevalda.
Dnr 2008.1920.042
25. Länsstyrelsens beslut den 11 december 2008, dnr 537.8835.08
Beslut om ekonomiskt stöd till Blekingekustens vattenvårdsförbund för
arbete med bildande av vattenråd.
Dnr 2008.1914.349
26. Länsstyrelsens beslut den 18 december 2008, dnr 258-10006-08 om
ändring av föreskrift om fartgränsning i sundet Yttre Park – Ytterön,
Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1921.558
27. Länsstyrelsens beslut den 19 december 2008, dnr 258-10562-08, om
förlängning av tid för avlysning av vattenområde längst till och med den
15 april 2009 avseende västra delen av Wämöviken.
Dnr 2008.1379.557
28. Länsstyrelsens beslut den 18 december 2008, mål nr 905-08
Begäran om prövning i huvudsak av viss anläggningsförrättnings tillkomst
och giltighet av Karlskrona kommuns agerande vid begäran om
anläggningsförrättning samt av om aktuell förrättning ligger i linje med
kommunalt beslut.
Dnr 2007.1263.318
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 28.
_____
På grund av jäv deltog inte Tommy Olsson (kd) i handläggningen i detta
ärende.
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§ 16
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående gång- och cykelväg i
Holmsjö. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Per Ivarsson (fp) yttrar sig.
2. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga angående Karlskrona kommuns
inställning till avfallskvarnar. VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
besvarar frågan. Sven Wallfors (m) och Lars-Göran Forss (m) yttrar sig.
3. Kerstin Wieslander (s) ställer fråga angående Hästö förskola.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 februari 2009
§ 17. Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-11-30” för tekniska förvaltningen
b. Utökat bidrag från Vägverket till enskilda vägar
§ 18 Organisationsförändring inom tekniska förvaltningen den 1 mars 2009
§ 19 Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008
§ 20 Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2009
§ 21 Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008
§ 22

Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2009

§ 23

Bokslut för tekniska nämnden 2008

§ 24 Dispositionsrätt Swedbank
§ 25 Investeringstillstånd för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
§ 26

Investeringstillstånd för ombyggnad av ”Solgatan” på Stortorget

§ 27 Investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre boendeplatser i anslutning till
villan i Lösenmark
§ 28 Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 29

Svar på motion Bygg mera med trä

§ 30

Anmälan om delegationsbeslut

§ 31

Meddelanden

§ 32

Övrigt

§ 33 Tillsättande av tjänst som fastighetschef – extra ärende
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 25 februari 2009 kl 14.00 – 16.15

Beslutande

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

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c), §§ 17-32, kl 14.00-16.00
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (fp)
Kerstin Wieslander (s)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
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, kl 14.10-14.45
Lars Larsson, t f fastighetschef, kl 14.10-16.15
Jan-Anders Glantz, projekteringschef, kl 14.20-16.15
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

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Percy Blom

§§ 17 - 33

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 mars 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 17
Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-11-30”
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
b. Utökat bidrag från Vägverket till enskilda vägar
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
c. Investering av angöringsbojar vid ABB-kajen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen//Hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen Löneenheten
Kommunal sekt 14, Rådhusgatan 6
SKTF:s exp, Ronnebygatan 1
Ledarna, Sven Olausson
SACO, Magnus Jacobsson
Akten

2009.159.001

§ 18
Organisationsförändring inom tekniska förvaltningen
1 mars 2009
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad organisation
som föreslås träda ikraft från och med den 1 mars 2009.
Förvaltningens förslag innebär i huvudsak att hamnverksamheten
sammanförs med gatu/parkavdelningen och bildar en
gatu/hamn/parkavdelning. Inom denna avdelning delas verksamheten i två
enheter - en för gata/hamn och en för park - med en gemensam stab för
administration.
Dykeriverksamheten flyttas över till VA/renhållningsavdelningen.
Information i enlighet med MBL § 19 har genomförts den 20 januari 2009
och förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 29 januari 2009.
Samtliga berörda fackliga organisationer är positiva och ställer sig bakom
arbetsgivarens förslag.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa organisationsstrukturen i enlighet med förvaltningens förslag.
_____
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Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.170.026

§19
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008

Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år följa upp och
utvärdera sin jämställdhetsplan.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2008 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp
den 10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2008.
_____
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Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.172.026

§ 20
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2009
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 2009.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2009.
_____
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Kommunledningsförvaltningen, styrnings- och ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.171.109

§ 21
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008
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 2008 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av 2008 års integrationsplan för tekniska
förvaltningen.
_____
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Kommunledningsförvaltningen, styrnings- och ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.173.109

§ 22
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2009
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 2009.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Yrkande
Percy Blom (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa integrationsplan för tekniska förvaltningen 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.391.042

§ 23
Bokslut för tekniska nämnden 2008
Tekniska förvaltningen har den 16 februari 2009 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för
år 2008.
Kommunbidrag har erhållits för skattefinansierade verksamheter med
80,5 mkr men har minskat från 87,4 mkr från och med den 1 januari
2008.
Några större justeringsposter av kommunbidraget:
• 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.
Avgiftsfinansierade verksamheter har beslutat negativt resultat på 1,5 mkr.
Avvikelse mot budget 2008, -127 tkr
Budgeterat resultat totalt för 2008 fick enligt beslutade direktiv vara negativt
med 1 498 tkr. Det ekonomiska utfallet 2008 blev -1 625 tkr och avvikelse
mot budgeterat resultat är -127.
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För avgiftsfinansierade verksamheter med beslutat negativt budgeterat
resultat på 1 498 tkr blev resultatet -1 036 tkr, en positiv avvikelse på 462
tkr. De skattefinansierade verksamheterna svarade för ett negativt resultat på
-589 tkr.
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar, parknatur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering för
verksamheterna i egen regi.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2008.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Intäkterna 2008 uppgår till 793 mkr inklusive kommunbidrag på 81 mkr.
Den största intäktsposten är hyror och arrenden på 393 mkr och tillsammans
med avgifterna på drygt 278 mkr utgör dessa 85 % av de totala intäkterna
för tekniska förvaltningen.
Kostnaderna 2008 uppgår till 794 mkr. De största kostnadsposterna är lokaloch markhyror och leasing 209 mkr, entreprenader 195 mkr samt finansiella
kostnader och avskrivningar uppgår till 66 mkr respektive 93 mkr.
Arbetskraftskostnaden uppgår till 115 mkr och utgör personalkostnader för
tekniska förvaltningens 256 medarbetare. Årets satsningar 2008 på
kompetensutveckling omfattar i snitt 2,7 dagar per anställd och friskvård i
form av personalbidrag med sammanlagt 2,5 mkr.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2008 enligt följande:
- Målsättning: 70 % av totalt fastighetsunderhåll ska utgöras av planerat
underhåll senast 2010 i jämförelse med 55 % år 2007.
Resultat 2008: 67 % av totalt fastighetsunderhåll utgjordes av planerat
underhåll
- Målsättning: utreda och lämna förslag på alternativa, förnyelsebara
energikällor för uppvärmning av minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet.
Resultat 2008: I Tvings skola har pelletsanläggning installerats och solceller
på Telenor Arena och solvärmeanläggning på Rödebybadet.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-02-25

12

Sammanträdesprotokoll

- Målsättning: andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som bedöms
med anmärkning ska som ett rullande femårsmedelvärde minska med 50 %
senast 2012 med år 2004 som startår.
Resultat 2008: Jämförelse av rullande medelvärde kan redovisas tidigast
från 2009 med referensvärdet för första femårsmedelvärdet 2004-2008.
- Målsättning: permanentboende i villa ska till minst 95 % välja sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2008: 96,4 % har valt sortering av hushållsavfall.
- Målsättning: boende i flerfamiljshus ska till minst 75 % välja sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2008: 86,6 % har valt sortering av hushållsavfall, samt
2. att i övrigt godkänna bokslut för 2008.
I samband härmed framför ordföranden ett stort tack till de tjänstemän som
arbetat med att ta fram bokslutet. Ett väl utfört arbete.
Vidare beslutar tekniska nämnden hemställa hos kommunstyrelsen
att överföra investeringsmedel på 121 595 000 kronor till år 2009.
_____
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Serviceförvaltningen
Kommunens revisorer
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Ekonom Helene Roslund
Ekonom Marco Löfgren
Ekonom Ida Andersson
Redovisningsekonom Gunilla Pettersson
Kundservicechef Malin Frej
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.177.049

§ 24
Dispositionsrätt, Swedbank
Med anledning av att kommunen tillämpar decentraliserad
medelsförvaltning och att kommunen byter bank till Swedbank
från och med den 1 januari 2009 erfordras beslut om vilka personer som
har behörighet att disponera tekniska nämndens bankkonto och bankgiron.
Tidigare beslut daterat den 24 april 2007, § 24, dnr 2007.346.049 ersätts
av detta beslut.
Medelsförvaltningen och balansräkningen är gemensam med miljö- och
byggnadsnämnden. Dispositionsrätten innebär behörighet till tekniska
nämndens bankkonto och bankgiron samt kunna utföra överföringar via
Swedbanks internetbank och utbetalningar via check.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 5 februari 2009 att
dispositionsrätten för tekniska nämndens konton skall gälla tills vidare med
två av nedanstående personer i förening.
Efter beslut kompletteras förslaget med namnteckningsprov.
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Gun-Britt Sirbäck

………………………………

Helene Roslund

………………………………

Marco Löfgren

……………………………….

Ida Andersson

……………………………….

Gunilla Pettersson

………………………………..

Malin Frej

…………………………………
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Dispositionsrätten gäller följande konton:
Bankkonto
8169-5 903 529 595-6
Bankgiron
OCR BG 284-9610, hyror
OCR BG 5959-8250, VA/RH konsumtionsavgifter
OCR BG 5220-7842, leverantörsfakturor, allmänfakturering
OCR BG 5321-8772, leverantörsfakturor IoF
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer,
två i förening.
_____
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Kommunstyrelsen
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/gatu-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.942.295

§ 25
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 i
Oskarsvärnsanläggningen.
Förändringen möjliggör att kommunen kan lämna externa lokaler i
kv Sjöblad samt inhyrda lokaler på Gräsviksområdet och flytta in i tomma
lokaler på Oskarsvärn.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Enligt en sammanställning i förslaget är den totala
kostnaden för Oskarsvärns ombyggnad beräknad till 8,2 mkr vari ingår
2,8 mkr för lönsam energisparinvestering och arbetsmiljöåtgärder med
ca 1,4 mkr. Förslaget innehåller också förslag till finansiering av
investeringen och en lönsamhetskalkyl som visar att investeringen totalt ger
en besparing redan år ett med drygt 200 tkr och att lönsamheten ökar till
ca 650 tkr år 10.
I investeringen ingår också mycket angelägna energisparåtgärder.
Anläggningen konverteras till fjärrvärme, samtidigt installeras en modern
ventilation med värmeåtervinning. Kostnaderna för energibesparande
åtgärder har beräknats till 2,8 mkr. Driftskostnadsbesparingen för dessa
åtgärder uppgår år ett till ca 60 tkr av den totala besparingen.
T f fastighetschef Lars Larsson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnaden
av Oskarsvärnanläggningen,
2. att anslå 8 200 000 kronor för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
inklusive energibesparande åtgärder och arbetsmiljöåtgärder, samt
3. att täcka investeringsutgiften med anslag ur 2008 års investeringsbudget
för ombyggnad av Oskarsvärn med 4 000 000 kronor, 755 000 kronor ur
2008 års anslag för arbetsmiljöförbättringar och 645 000 kronor finansieras
med nyupplåning samt 2 800 000 kronor ur 2009 års anslag för energibesparande åtgärder/minskat oljeberoende.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningens stab, projekteringsenheten
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2007.1057.210

§ 26
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av
”Solgatan” på Stortorget
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6,0 mkr avsatta till stadsmiljöprogrammet.
Tekniska förvaltningen har tagit fram underlag för ombyggnad av
”Solgatan” som en följd av ”Strategi Karlskrona” och stadsmiljöprogrammet samt medborgardialog – utformning av Stortorget.
För närvarande är aktuell del av Stortorget provisoriskt avstängd
för fordonstrafik men planeras byggas om med start våren 2009.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 2,5 mkr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till ca 200 tkr och driftkostnaderna
som uppgår till ca 100 tkr, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av ”Solgatan” på
norra delen av Stortorget inom ramen 2 500 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.1377.293

§ 27
Investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre boendeplatser i
anslutning till villan i Lösenmark
Handikappomsorgen har behov av och planerar för ett särskilt boende för
att kunna verkställa beslut på ett korrekt sätt. Uppförandet av ett permanent
boende har försenats. För att lösa boendet för de mest akuta placeringsbehoven har villafastigheten Lösen 14:11 köpts in. Tanken var då att en
tillbyggnad med tre stycken lägenheter skulle tillskapas men tillbyggnaden
ansågs för dyr.
Fastighetsavdelningen har nu tagit fram en lösning med tre flyttbara moduler
som beräknas kunna tas i bruk under våren 2009. Totalkostnaden uppskattas
till 1 mkr. Investeringen föreslås finansieras genom omdisponering av medel
för särskilt boende för psykiskt funktionshindrade i 2008 års budget.
Om fastigheten avvecklas i förtid ansvarar handikappförvaltningen för de
kostnader som kan uppstå i form av exempelvis förlust vid försäljning eller
en flytt av modulerna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att omdisponera 1 000 000 kronor av medel för ”särskilt boende för
psykiskt funktionshindrade” i 2008 års budget till projektet ”tillskapa
ytterligare tre boende platser i anslutning till villan i Lösenmark, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende att tillskapa ytterligare tre
boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningens stab, projekteringsenheten
Akten

2008.1554.214

§ 28
Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för granskning. Planområdet är beläget
inom södra delen av Hasslö. Den nya planen medger nya byggrätter för sju
parhus i en våning.
Exploateringsområdet föreslås trafikmatas via den befintliga Vindkraftsvägen som breddas och förlängs.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 6 februari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan Hasslö 7:135 m fl, Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.55.200)
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2006.425.200

§ 29
Svar på motion ”Bygg mera med trä”
Jörgen Johansson (c) föreslår i en motion:
att Karlskrona kommun verkar för ökad användning av trämaterial i
byggandet inom kommunen och dess bolag,
att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro
eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som dominerande
material, samt
att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid nyproduktion.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan om trä som dominerande
byggnadsmaterial i samband med till- och nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
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Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
_____
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§ 30
Delegation
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2008.1938.452
2008.1939.452
2009.2.452
2009.33.452
2009.34.452
2009.35.452
2009.39.452
2009.46.452
2009.49.458
2009.57.452
2009.60.452
2009.64.452
2009.65.452
2009.66.452
2009.80.452
2009.81.458
2009.95.458
2009.103.452
2009.105.452
2009.123.458
2009.138.452

Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för väghållning.
200 000 kronor lyfts från ovanstående investeringsanslag för arbeten
Kungsbron.
Dnr 2008.1926.311
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Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för väghållning.
400 000 kronor lyfts från ovanstående investeringsanslag för gång- och
cykelväg Hästö daghem/Krutviken.
Dnr 2008.1949.311
Beslut om ordinarie attestant från den 1 januari 2009.
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning, 867 avloppshantering med begränsning
till ansvar 40134.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant från den 1 oktober 2008.
Verksamhet c, 071 hamnarbeten, 086 VA rörarbeten, 866 vattenförsörjning,
867 avloppshantering, 869 VA á-pris rörnät samtliga ovan verksamhetskoder
med begränsning till ansvar 404271.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant från den 1 oktober 2008.
Verksamhet c, 071 hamnarbeten, 086 VA rörarbeten, 866 vattenförsörjning,
867 avloppshantering, 869 VA á-pris rörnät samtliga ovan verksamhetskoder
med begränsning till ansvar 404271.
Dnr 2008.034.002
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Dnr 2008.1922.290
Projekteringstillstånd för moduler till Lösenmark
Dnr 2008.1377.293
Begäran om ersättning för extra arbete vid korsning av VA-ledningar vid
täckdikning av Vallby 1:15
Dnr 2009.140.344
Begäran om ersättning för självrisk vid vattenskada på grund av
källaröversvämning Micklavägen, Hasslö.
Dnr 2009.219.185
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Spårgatan.
TN nr 05/09
Lokal trafikföreskrift om parkering på Parkgatan
TN nr 06/09
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Anbud
Projektering av gång- och cykelbana Backabo – Torskors
Dnr 2009.15.052
Nybyggnad av särskilt boende Bastasjö 1:14
Dnr 2008.1476.042
Projektering av gång- och cykelbana Backabo – Torskors
Dnr 2009.15.052
Redogörelse för upphandling av VA-entreprenad Mölletorp –
Lyckeåborg
Dnr 2009.23.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 31
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2009
1. § 2
Program för parallella uppdrag, kv Pottholmen, Karlskrona.
Dnr 2009.58.210
2. § 3
Investeringstillstånd för tillbyggnad av Karlskrona vattenverk med ny
renvattenpumpstation m m.
Dnr 2008.1495.349
3. § 8
Budgetuppföljning per den 30 november 2008.
Dnr 2008.391.042
4. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802556
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Näs 3:7
Dnr 2009.132.370
5. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802560
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Bakareboda 1:23
Dnr 2009.133.370
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6. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802569
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Fridlevstad 6:5
Dnr 2009.134.370
7. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802559
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Hammarby 14:1
Karlskrona Hammarby 2:35
Dnr 2009.135.370
8. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802558
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Hammarby 1:13
Dnr 2009.136.370
Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2009
9. § 6
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009.
Dnr 2009.144.026
10. § 7
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan.
Dnr 2008.1779.821
11. § 10
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.
Dnr 2009.128.293
12. § 13
Svar på motion om anläggande av ny trafikplats på Saltö.
Dnr 2006.2267.052
13. § 14
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen Jämjö –
Sturkökrysset.
Dnr 2005.1519.312
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14. § 15
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och modernisering
av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för allmänheten.
Dnr 2006.1683.822
15. § 16
Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana längs
Verkövägen.
Dnr 2006.1882.512
16. § 17
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset med ett ankare.
Dnr 2006.2268.866
17. § 18
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring
Lokstallarna och södra Långöbron – Blekingegatan.
Dnr 2008.433.510
18. § 19
Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen Sunnavägen –
Gullbernavägen – Gamla Infartsvägen.
Dnr 2005.1331.512
19. Cirkulär 09:8 från Sveriges Kommuner och Landsting
20. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 27 januari 2009, § 20
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Dnr 2008.1922.290
21. Länsstyrelsens beslut, dnr 258-2572-2008 avseende begäran om beslut
om stopplikt för fordon på Ekdalavägen som ämnar att färdas in på
Grönadalsvägen
Dnr 2008.440.511
22. Kammarrätten i Jönköpings protokoll, mål nr 76-09
Överklagat avgörande
Länsrättens i Blekinge län beslut den 18 december 2008 i mål nr 905-08
Saken
Avvisning av överklagande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) m m; fråga om prövningstillstånd.
Dnr 2007.1263.318
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 - 22.
_____
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§ 32
Övrigt
1. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga m a a revisionens påpekande att
Karlskrona kommun inte har någon fungerande lokalförsörjningsplan.
Har tekniska förvaltningen någon lokalförsörjningsplan?
Förvaltningschef Anders Jaryd och t f fastighetschef Lars Larsson besvarar
frågan.
2. Claes-Urban Persson (s) efterlyser en sifferredovisning av tekniska
nämndens underhållsbudget för 2009. Gäller samtliga avdelningar.
Med en jämförelse tillbaka mot tidigare budgetbelopp.
Satsar kommunen på ett ökat fastighetsunderhåll som har utfästs?
Redovisning kommer att ske vid tekniska nämndens sammanträde i mars.
3. John-Erik Danerklint (s) efterfrågar prognos för snöplogning vintern
2008/2009.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
4. Hur många har anmält intresse för omställningsprogrammet inom
tekniska förvaltningen? Frågan ställs av Lars-Göran Forss (m) och besvaras
av förvaltningschef Anders Jaryd och t f fastighetschef Lars Larsson.
_____
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Anders Kumlin
SKTF:s exp, Ronnebygatan 1
SACO Magnus Jacobsson
Kommunal sekt 14 Rådhusgatan 6
Ledarna Sven Olausson
Serviceförvaltningen Löneenheten
Akten

2008.1566.023

§ 33
Tillsättande av tjänst som fastighetschef och tillika avdelningschef
för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning
Tjänsten som fastighetschef har varit utannonserad externt.
Efter genomförda intervjuer och rekryteringsseminarium (”Assessment
Center”) föreslår förvaltningsledningen att Anders Kumlin utses till
innehavare av tjänsten.
Samtliga berörda fackliga organisationer har varit delaktiga i rekryteringsarbetet och förhandlingsskyldigheten enligt MBL § 11 anses fullgjord.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Anders Kumlin till innehavare av tjänsten som fastighetschef och
tillika avdelningschef för fastighetsavdelningen med tillträdesdatum enligt
överenskommelse med förvaltningsledningen.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 mars 2009
§ 37 Information
§ 38 Budgetuppföljning februari 2009
§ 39 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 40 Rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
§ 41 Ny återvinningscentral Bubbetorp samt nerläggning av fyra återvinningscentraler
§ 42 Begäran om investeringstillstånd avseende föryngring av träd etapp I, Hoglands park
§ 43 Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern och tillgänglighetsbusshållplats på Parkgatan
§ 44 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata
§ 45 Begäran om investeringstillstånd avseende gång- och cykelbana
Krutviksvägen - Wämöskolan
§ 46 Begäran om investeringstillstånd avseende gång- och cykelbana
Backabo - Torskors
§ 47 Begäran om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Hästöskolan
§ 48 Begäran om investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder
§ 49 Detaljplan för Aspö 5:68 (planändring), Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 50 Detaljplan för Aspö 5:68 (verksamhet), Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 51 Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona kommun, Blekinge län,
(samråd)
§ 52 Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län,
(granskning)
§ 53 Svar på medborgarförslag: Ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter
angående hund
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§ 54 Svar på medborgarförslag: Vägbelysning från korsningen korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm
§ 55 Svar på medborgarförslag: Återställande av rondellen vid Pantarholmen/Brohålan
§ 56 Svar på motion och medborgarförslag angående Bastasjö friluftsområde.
§ 57 Anmälan om delegeringsbeslut.
§ 58 Meddelanden
§ 59 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 25 mars 2009 kl 15.00 – 17.00

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (FP)
Sven Wallfors (M)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (KD)
Patrik Andersson (S)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef
Jan-Anders Glantz, projekteringschef
Jan-Olof Johansson, ingenjör SRÖ/Media, kl 14.00-16.30,
§§ 37-48
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 37 - 59

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 37
Information
1. Gång- och cykelväg Holmsjö
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
2.

Rapport ”Personalnyckeltal 2009-01-31”.

3. Yttrande
Revisionsrapport avseende granskning av lokalförsörjningsprocessen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
4. Claes-Urban Persson (S) efterfrågade vid tekniska nämndens
sammanträde den 25 februari 2009, § 32, en sifferredovisning av tekniska
nämndens underhållsbudget för 2009 och samtliga avdelningar. Med en
jämförelse tillbaka mot tidigare budgetbelopp.
Satsar kommunen på ett ökat fastighetsunderhåll som har utfästs?
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att redovisa svar på punkt 4 ovan,
samt
2. att i övrigt ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2009.345.042

§ 38
Budgetuppföljning februari 2009
Tekniska förvaltningen har med yttrande och beslutsförslag, daterat
den 11 mars 2009, reviderat den 17 mars 2009, överlämnat uppföljning per
den 28 februari 2009 och prognos för 2009 för tekniska nämndens
verksamheter som totalt kommer att överensstämma med beslutat resultat.
För avgiftsfinansierade verksamheter är budgeterat resultatkrav 1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 83,3 mkr
den 28 februari 2009 och har ökat från 82,9 mkr från och med den 1 januari
2009 med anledning av tekniska justeringar.
Ytterligare sparbeting för semesterlöneskuld, omställningsprogrammet och
upphandling/inköp på 2,2 mkr är tilldelade tekniska nämnden för 2009 men
är ej justerade i kommunbidraget.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2009.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-03-25

7

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunens revisorer
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, löneenheten TF
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Serviceförvaltningen, Eva Rönn Forell
Akten

2009.339.002

§ 39
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden behandlade den 25 februari 2009, § 18, organisationsförändring för tekniska förvaltningen med beslut att överföra hamnavdelningen till gata/parkavdelningen och bilda en gata/hamn/parkavdelning från och med den 1 mars 2009.
Det innebär att tekniska nämndens delegationsordning måste revideras.
Dessutom har ett tillägg gjorts i 2 kap Ekonomi med punkt 2.6.1 Inkasso
där VA/renhållningschefen får fullmakt att företräda Karlskrona kommun
vid mål i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt myndigheter
angående krav och övriga ersättningar avseende VA och renhållning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag daterat
den 9 mars 2009.
______
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2008.809.026)
Serviceförvaltningen, löneenheten TF
Akten

2009.54.026

§ 40
Rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
Tekniska nämnden har fått förslag till rehabiliteringspolicy för Karlskrona
kommun för yttrande. Förslaget har behandlats i tekniska förvaltningens
ledningsgrupp och inga synpunkter har framkommit.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Affärsverken
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.310.456

§ 41
Ny återvinningscentral Bubbetorp samt nerläggning av fyra
återvinningscentraler
Karlskrona kommuns återvinningscentral i Bubbetorp fungerar tekniskt och
logistiskt mycket dåligt. Den ligger också i vägen för nya kontorsbyggnader
som skall byggas i samband med det nya kraftvärmeverket. I samband med
planerna för kraftvärmeverket har därför tekniska förvaltningen och
Affärsverken tagit fram handlingar för en ny återvinningscentral placerad
öster om avfallsanläggningen.
Investeringskostnaden om ca 15 miljoner kronor för den nya återvinningscentralen inklusive lastväxlarflak m m bekostas av Affärsverken.
Tekniska förvaltningen betalar hyra med annuitet 20 år och med 5 % ränta
(annuitetsfaktor 0,0802) vilket ger en årskostnad på ca 1 200 000 kr.
Därtill kommer kostnader för arrende av marken som ägs av Affärsverken
och driftskostnader för återvinningscentralen vilka är av samma storleksordning som idag.
Årskostnaden för drift av Karlskronas återvinningscentraler 2008 (exklusive
behandlingskostnader) är följande:
Bubbetorp
Aspö
Holmsjö
Fågelmara
Torhamn
Hasslö
Jämjö
Nättraby
Sturkö
Tving
Summa:

1 267 964 kr
239 165 kr
165 085 kr
188 579 kr
208 405 kr
183 067 kr
228 872 kr
295 733 kr
199 537 kr
156 004 kr
3 132 411 kr

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-03-25

10

Sammanträdesprotokoll

forts. § 41
En ny återvinningscentral på Bubbetorp föreslås hålla öppet alla veckodagar
vilket innebär att servicen totalt sett blir mycket bättre. Kostnaden för
renhållningskollektivet blir större med den nya återvinningscentralen och
med utökade öppettider. För att hålla ner renhållningstaxan föreslås en
satsning på färre återvinningscentraler och istället titta över logistik och
service på dem som behålls.
Tekniska förvaltningen föreslår att följande återvinningscentraler läggs ner
från och med den 1 januari 2010 när den nya återvinningscentralen i
Bubbetorp beräknas stå klar:
Fågelmara: Kunderna hänvisas till Jämjö eller Bubbetorp.
Torhamn: Kunderna hänvisas till Jämjö eller Bubbetorp.
Nättraby: Kunderna hänvisas till Bubbetorp
Tving: Kunderna hänvisas till Bubbetorp.
Med nerläggning av dessa fyra återvinningscentraler minskar den nuvarande
kostnaden med 850 tkr. Samtidigt beräknas driftskostnaderna öka i
Bubbetorp och Jämjö med 650 tkr. Tillsammans med kapitalkostnadsökningen, 1 200 tkr, kommer den totala årskostnaden att öka med netto
1 000 tkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att förslaget om att stänga återvinningscentralerna i
Fågelmara, Torhamn, Nättraby och Tving från och med den 1 januari 2010
återremitteras för ytterligare utredning.
Percy Blom (S) och Göte Henriksson (SD) yrkar bifall till ordförandens
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om förslaget ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera förslaget.
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forts. § 41
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att skriva avtal med
Affärsverken om en ny återvinningscentral i Bubbetorp.
.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
2. att återremittera förslaget om att stänga återvinningscentralerna i
Fågelmara, Torhamn, Nättraby och Tving från och med den 1 januari 2010
för ytterligare utredning.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.246.331

§ 42
Begäran om investeringstillstånd avseende föryngring av träd
etapp 1, Hoglands park
I investeringsbudgeten för 2008 finns 6,0 mkr avsatta till stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
Karlskrona kommun i samverkan med fastighetsägarna runt Hoglands park
har anlitat landskapsarkitekt Ulf Nordfjell som tagit fram förslag till
bevarande, rekonstruktion och förnyelse av Hoglands park.
Underlag som legat till grund för arbetet är en omfattande trädinventering
och en kulturhistorisk inventering.
De experter som anlitats för trädinventeringen har bland annat konstaterat att
mellan 70 till 80 % av träden måste åtgärdas inom 5 till 10 år. I det åtgärdsförslag som nu föreligger föreslås att föryngringen av parkens träd görs i två
etapper.
Etapp 1 innebär att de dubbla trädraderna mot Landbrogatan och Norra
Kungsgatan föryngras genom rotskott eller nyplantering eller en
kombination av båda.
Kostnaden för dessa åtgärder har beräknats till 3,0 mkr.
I etapp 2 föryngras träden i parkens mitt och i norra delen. I samband
med byggande av ny tillgänglighetsanpassad centrumhållplats på Parkgatan
förnyas träden mot gatan. Etappindelningen görs för att parken under
rekonstruktionsarbetet fortfarande skall vara grön.
Tekniska förvaltningen planerar att påbörja etapp 1 i slutet av april 2009.
I samband härmed uppmanar tekniska nämnden förvaltningen att kalla till
presskonferens.
Omfattningen av arbetet gör att det måste handlas upp på entreprenad.
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forts. § 42
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 240 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för föryngring av träd etapp 1 i
Hoglands park, samt
2. att kostnaden 3 000 000 kronor finansieras av anslagna 6 000 000 kronor
för stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.207.531

§ 43
Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern
och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan
I investeringsbudgeten för 2009 finns 1,5 mkr avsatta till hållplats på
Parkgatan.
Blekingetrafiken och Karlskrona kommun planerar att bygga en ny modern
och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan som skall ersätta
hållplatsen som ligger i backen vid Kronanhuset.
På Landbrogatan i korsningen med Parkgatan kommer två hållplatser att
byggas för den busstrafik som fortsätter längre in på Trossö.
Den planerade centrumhållplatsen innebär förändringar i busslinjesträckningarna på Trossö, vilket medför att Landbrogatan och
Norra Kungsgatan kommer att dubbelriktas samt att Parkgatans
enkelriktning byter riktning.
Arbetena är beräknade att kosta 5,0 mkr och finansieras enligt följande:
statsbidrag 2,5 mkr, Blekingetrafiken 1,0 mkr. och Karlskrona kommun
1,5 mkr.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 120 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Arbetena kommer att handlas upp på entreprenad under våren 2009.
Hållplatsen planeras invigas den 31 oktober 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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forts. § 43
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av en modern och
tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för trafikförändringar, busshållplats och minibuss Trossö.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.329.311

§ 44
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av
Borgmästaregatan till gågata
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6,0 mkr avsatta till stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
Tekniska förvaltningen tillsammans med fastighetsägare på
Borgmästaregatan tar nu fram utformningsförslag till ombyggnad av
Borgmästaregatan mellan Hantverkaregatan och Ronnebygatan till
gågata som en följd av ”Strategi Karlskrona” och stadsmiljöprogrammet..
För närvarande är aktuellt gatuavsnitt avstängt för fordonstrafik (dock ej
behörighetstrafik). Gatan trafikeras ej längre av kollektivtrafiken.
Avsikten är att gatan skall få en utformning mer anpassad till gående.
och att i stort sett alla entréer till gatans butiker kommer att kunna
tillgänglighetsanpassas.
De diskussioner som varit mellan kommunen och fastighetsägare har gått
ut på att ombyggnadsarbetena skall finansieras till hälften av kommunen
och till hälften av fastighetsägarna.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 3,0 mkr varav kommunen investerar
1,5 mkr.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 120 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Arbetena planeras handlas upp på entreprenad våren 2009 och beräknas vara
klara senhösten 2009. Inga arbeten kommer att bedrivas under semester- och
turistmånaderna.
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forts. § 44
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Borgmästaregatan
till gågata, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras med anslagna 6 000 000
kronor för stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.338.312

§ 45
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen Wämöskolan
I investeringsbudgeten för 2009 finns 4,0 mkr avsatta för gång- och
cykelvägar.
Tekniska förvaltningen arbetar fortlöpande med utbyggnad av Karlskronas
gång- och cykelvägnät för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Aktuell sträcka är ett mycket frekventerat gång- och cykelstråk som
dessutom är vägen till Wämöskolan för barnen på Hästö.
Projektet, som är kostnadsberäknat till 1,7 mkr, med sträckningen
Krutviksvägen – Wämöskolan är cirka 750 meter långt.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 140 tkr och driftkostnaderna
som uppgår till 10 tkr, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för gång- och cykelbana
Krutviksvägen-Wämöskolan , samt
2. att kostnaden 1 700 000 kronor finansieras med 2008 års anslag för gångoch cykelväg Krutviksvägen – Wämöskolan 500 000 kronor och av årets
anslag för gång- och cykelvägar 4 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2008.1436.312

§ 46
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Backabo Torskors
I investeringsbudgeten för 2009 finns 4,0 mkr avsatta för gång- och
cykelvägar.
Tekniska förvaltningen arbetar fortlöpande med utbyggnad av Karlskronas
gång- och cykelvägnät för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Aktuell sträcka utgör en del av barns skolväg från Backabo till
Spandelstorpsskolan.
Karlskrona kommun har hos vägverket ansökt om statsbidrag till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och fått beviljat 950 000 kronor till projektet
under förutsättning att det slutförs under 2009.
Projektet är kostnadsberäknat till 3,2 mkr varav statsbidrag utgår med
950 000 kronor. Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till cirka
100 tkr och driftkostnaderna som uppgår till 20 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Planeringen är att gc-vägen skall vara klar till skolstarten hösten 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för gång- och cykelväg mellan Backabo
och Torskors, samt
2. att kostnaden 2 250 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för gång- och cykelvägar.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.355.375

§ 47
Ansökan om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
Hästöskolan, Frihult 9
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2009 minska
antalet anläggningar i kommunens fastighetsbestånd som försörjs med olja.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning föreslår att uppvärmningssystemet i Hästöskolan, Frihult 9, konverteras från eldningsolja till
fjärrvärme. Fastigheten förbrukar ca 35 m3 eldningsolja per år.
Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till 700 000 kronor.
Investeringen är lönsam redan på kort sikt och minskar oljeberoendet som
är positivt för miljön. Den innebär också minskade drift- och underhållskostnader.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning
av Hästöskolan, Frihult 9, samt
2. att kostnaden 700 000 kr finansieras av anslagna 8 000 000 kronor för
energieffektivisering i 2009 års investeringsbudget.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.323.299

§ 48
Ansökan om investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2008 - 2011
minska energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar från 133 kWh per kvm 2007 till 115 kWh per kvm 2011.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Tekniska förvaltningen har utifrån genomförda energideklarationer planerat
åtgärder för energieffektiviseringar i besiktade fastigheter (skolor, idrottsanläggningar m m). Åtgärdsförslaget omfattar 47 objekt.
Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till totalt 1,5 mkr
Investeringen är redan på kort sikt lönsam och minskar energianvändningen
samt är positiv för miljön.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Jan-Olof Johansson, ingenjör SRÖ(Styr-Regler-Övervakning)/Media
föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för föreslagna
energieffektiviseringsåtgärder, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 8 000 000 kronor
för energieffektivisering i 2009 års investeringsbudget.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2007.1375.214

§ 49
Detaljplan för Aspö 5:68 (planändring), Karlskrona kommun, Blekinge
län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på norra delen av Aspö (Aspö Mad).
Syftet med ändringen är att öka byggrätten för en grupphusbebyggelse för
seniorboende och att minska tillåten minsta tomtstorlek för villabebyggelse
för bättre anpassning till befintliga förhållanden. Ändringen innebär även att
skyddsbestämmelse för en del av en stenmur upphävs för att möjliggöra
bättre tomtindelning.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Aspö 5:68 (planändring),
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2007.1375.214

§ 50
Detaljplan för Aspö 5:68 (verksamhet), Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på norra delen av Aspö (Aspö Mad).
Syftet med planen är att bevara befintligt stenhus vid Madviksvägen
och nyttja byggnaden för företagsverksamhet.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Aspö 5:68 (verksamhet),
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2009.316.214

§ 51
Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona kommun,
Blekinge län. (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i centrala Kättilsmåla och gränsar i väster mot
Kättilsmålavägen. Giserydsvägen går igenom planområdet i öst-västlig
riktning.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny villabebyggelse samt att
planlägga den befintliga förskolan i området.
Förslaget innebär att 19 friliggande villor kan byggas på stora tomter.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen
bygger ut vägar samt vatten och avlopp. Gatorna kommer att överlämnas till
vägsamfällighet för drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2008.1016.214

§ 52
Detaljplan för del av MJÖVIK 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län (granskning)
Rubricerade detaljplan är översänd för granskning.
Fastighetsägare har inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan
för del av fastigheten Mjövik 1:3. Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse
för 12 friliggande villor.
All trafikmatning sker via Mjövikstrandsvägen som idag har en varierad
bredd från ca 3,5 upp till ca 5 meter. Planförslaget innebär att vägen
breddas till 5,5 m belagd bredd. Exploatören svarar för att breddningen
genomförs mellan Mjöviksvägen fram till den planerade villabebyggelsen.
Anslutningen till den allmänna vägen (Mjöviksvägen) skall ske i samråd
med Vägverket.
Planområdet kan anslutas till befintligt kommunala va-system som ligger i
anslutning till området.
Exploatören svara för att det nya villaområdet förses med el, tele och
kommunikation samt svarar för att den befintliga kraftledningen som går
genom området flyttas eller markförläggs.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.
Innan planen antages skall exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
exploatören/fastighetsägaren som reglerar genomförandefrågorna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.614.003)
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2007.166.003

§ 53
Svar på medborgarförslag: Ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund
I ett medborgarförslag, inlämnat av Sten Joelson, Karlskrona, föreslås
ändring av lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun avseende
hund. Ändringarna avser §§ 18 och 19.
I § 18 föreslås att texten ändras så att ”Hund skall hållas kopplad och ha
halsband” o s v enligt nuvarande text.
§ 19 föreslås ändrad så att ”Inom följande områden skall hund vara
kopplad och skall föroreningar efter hund plockas upp” o s v enligt
nuvarande föreskrifter.
Vidare föreslås ”Att överträdelse skall beivras”.
Som motivering anges att Trossö är tättbefolkat med begränsade grönytor
och att omdömeslösa hundägare ibland har hundarna lösa till fara för barn,
mindre hundar och hundrädda personer.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150) § 1 föreskriver
bland annat att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas
på ett sådant sätt som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter
behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
§§ 22-24 samma lag anger straffansvar.
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forts. § 53
Karlskrona kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter § 18 anger bland
annat ”När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer”.
I § 19 anges ägares skyldighet att plocka upp föroreningar efter hund inom
Trossö samt till allmänheten upplåtna parker, planteringar, gång- och
cykelbanor, lekplatser och motionsspår.
§ 26 reglerar överträdelse av lokal ordningsföreskrift d v s penningböter
enligt 3 kapitel 22 § andra stycket ordningslagen.
Med hänvisning till medborgarförslaget föreslår tekniska förvaltningen att
nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
kompletteras enligt följande (kursiv stil avser ny text).
18 § Kompletteras :
Inom å bifogad karta markerat område (bilaga 1) samt inom till allmänt
begagnande upplåtna bad- och campingplatser skall hund vara kopplad .
När hund inte hålls kopplad, inom övriga områden, skall den vara
identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund
får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområde där
livsmedel hanteras och/eller hamnområde där livsmedel eller förpackningar
till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnade upplåtna
lekplatser och begravningsplatser
19 § Kompletteras:
Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp:
- Trossö m m enligt under 18 § angiven karta.
- I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker och planteringar, gångoch cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnade
upplåtna bad- och campingplatser.
Kommunalt beslut om ändringar/kompletteringar av lokala föreskrifter skall
anmälas till länsstyrelsen som kungör föreskriften i länets författningssamling. Kungörelsen skall genom kommunens försorg anslås samt föras in i
ortstidningar. Kommunen skall även tillse att tryckta exemplar av
föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
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forts. § 53
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att komplettera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona
kommun enligt ovan, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.75.317)
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.432.317

§ 54
Svar på medborgarförslag: Vägbelysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm
Mikael Holmström, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen skall sätta upp belysning längs rubricerade vägsträcka.
Som motiv anges bland annat trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister.
Av den totala vägsträckan (ca 1,5-2 km) svarar tekniska förvaltningen för
ca 200 m. Övrig vägsträcka ligger inom Rosenholmsområdet (kvartersmark),
vars huvudman är Vasallen AB.
Vasallen AB har meddelat att den aktuella vägsträckan ingår i ett område
som är under planläggning för framtida exploatering och innan detaljplanen
har vunnit laga kraft kommer inte Vasallen AB att investera i en ny
belysning i enlighet med medborgarförslaget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 15 december 2008
meddelat att den del av vägen som förvaltningen ansvarar för (ca 200 m) i
nuläget inte är aktuell för gatubelysning. Skulle det visa sig att Vasallen AB
har för avsikt att sätta upp belysning på sin del av den aktuella vägsträckan
kommer förvaltningen att beakta detta och eventuellt utöka belysningen på
den kommunala vägdelen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunen avvaktar med
belysning längs den aktuella vägen tills Vasallen AB tagit ställning till och
beslutat om belysning på sin vägdel.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 17 februari 2009, § 3,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.440.512)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2008.950.512

§ 55
Svar på medborgarförslag: Återställande av rondellen vid
Pantarholmen/ Brohålan
Peter Öjeskog, Karlskrona har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen skall återställa den gamla vackra, blomsterutsmyckade rondellen
vid Pantarholmen(”Brohålan”).
Återställande av en cirkulationsplats vid ”Brohålan” har vid flera tillfällen
tidigare varit aktuellt (senast vid etablering av Lidl intill ”Lokstallarna”).
I tidigare budgetplan fanns upptaget 3,5 mkr för cirkulationsplatsen år 2012.
Nuvarande budgetförslag 2009 och förslag till plan 2010-2011 redovisar
ingen cirkulationsplats vid ”Brohålan”.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är en cirkulationsplats vid
”Brohålan” en investering som förbättrar trafiksäkerheten i korsningen men
också ger en smidigare trafik till och från bostadsområdena Långö och
Pantarholmen. Därmed beräknas Landsvägsgatan, Polhemsgatan och
Valhallavägen avlastas från genomfartstrafik
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att behovet av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” prövas i samband med budget för 2010 och
om möjligt prioriteras före andra investeringsobjekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 17 februari 2009, § 4,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Idrotts- och fritidsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.1892.823
2007.1169.820

§ 56
Motion (KS 2008.1016.336) och medborgarförslag (KS 2007.273.820)
angående Bastasjö friluftsområde
1. Torskors/Hässlegårdens s-förening föreslår i en motion att tekniska
förvaltningen skall iordningsställa vandringsstigen runt Bastasjön, rusta
upp allén till Bastasjö gård, förbättra skyltningen, samt ta fram en långsiktig
strategi med syfte att slå vakt om samt utveckla friluftsområdet Bastasjö.
2. I ett medborgarförslag från Sven Svensson, Karlskrona, föreslås att ett
handikappvänligt promenadspår anordnas runt Bastasjön med fasta bänkar
utplacerade samt att röjningar m m utföres så att sjön kommer till sin rätt.
De i motionen och medborgarförslaget föreslagna åtgärder kan delvis utföras
inom berörda förvaltningars budgetramar (t ex röjning av vandringsslingan,
skyltning m m) medan mera omfattande åtgärder bör behandlas i kommande
budgetarbeten.
I samband med pågående exploatering för särskilt boende i Bastasjö kommer
en enkel grusad gång- och cykelväg och ridväg att iordningställas öster om
Bastasjö allé (samordnas med VA-arbeten).
Ett dokument kallat ”Samverkan i och utveckling av friluftsområdet kring
Bastasjön”, daterat den 3 juli 2007, har tagits fram av idrotts- och fritidschef
Ann-Katrin Olsson. I anslutning därtill har berörda organisationer och
förvaltningar under 2006 varit inbjudna och presenterat sina verksamheter.
Tekniska förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och
handikappförvaltningen har aktivt deltagit i arbetet som arrangerats i nära
samarbete mellan samhällsbyggnads- och idrotts- och fritidförvaltningen.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning ger dokumentet en bra
beskrivning av nuvarande aktiviteter inom området runt Bastasjön och
redovisar också förslag till åtgärder inklusive allmänhetens önskemål.
Dokumentet kan även ses som en strategi för utveckling av Bastasjö
friluftssområde i enlighet med vad som anges i ovannämnda motion.
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forts. § 56
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
Percy Blom (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om förslaget ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet för vidare utredning.
_____
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§ 57
Delegation
Båtrådet
Protokoll sammanträde den 2 februari 2009
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll sammanträde den 17 februari 2009
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 februari 2009

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.151.452
2009.155.452
2009.161.452
2009.163.452
2009.164.458
2009.169.452
2009.185.452
2009.194.452
2009.201.452
2009.217.452
2009.218.452
2009.224.452
2009.241.452
2009.243.452
2009.248.452
2009.250.452
2009.255.452
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2009.256.452
2009.266.452
2009.267.452
2009.273.452
2009.277.452
2009.278.452
2009.281.452, 2 st
2009.293.452
2009.314.452

Inlösen av enskild avloppsanläggning Sjuhalla.
Dnr 2008.1602.344
Ersättning för reparation av skador på bilruta orsakad av nerfallen istapp.
Dnr 2009.275.053
Beslutsattestanter från och med den 24 februari 2009.
Dnr 2009.265.002
Beslutsattestant från och med den 1 december 2008.
Dnr 2009.397.002

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 58
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2009
1. § 40
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Dnr 2006.991.881
2. § 46
Anvisning för uppföljning 2009
Dnr 2009.227.042
3. § 72
Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan
för åren 2009-2011
Dnr 2009.226.041
4. Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2009, dnr 555-8211-08
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsläcka på tryckledning
mellan Vämö pumpstation och Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2009.222.352
5. Länsstyrelsens beslut den 16 februari 2009, dnr 555-1079-09
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsläcka på tryckledning
mellan Mältan och Ryd tillhörande Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2009.235.351
6. Länsstyrelsens beslut den 20 februari 2009, dnr 513-1279-07
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Fågelmara, Karlskrona kommun
Dnr 2008.615.341
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forts. § 58
Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2009
7.
§ 30
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1216.452
8.
§ 32
Elförsörjning Utklippan.
Dnr 2009.343.370
9.
§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser i Hässlegården.
Dnr 2009.128.293
10.
§ 37
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk
år 2020.
Dnr 2005.359.312
11.
§ 39
Svar på motion angående anläggning av rastplats nedanför pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Dnr 2007.843.315
12.
§ 40
Svar på motion om iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö
samt elbelysning.
Dnr 2007.350.823
13.
§ 41
Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle.
Dnr 2007.695.512
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14.
§ 42
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Dnr 2006.1068.510
15.
§ 43
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över Lyckebyån
vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Dnr 2007.693.512
16.
§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby – Telenor Arena Karlskrona.
Dnr 2007.1915.312
17.
§ 45
Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen mellan
Jämjö och Brömsebro.
Dnr 2007.1918.312
18.
§ 46
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Dnr 2006.2081.512
19.
§ 47
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö och
Långö.
Dnr 2007.1914.312
20.
§ 48
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hästö
(Skanstorget) och Gullberna Park.
Dnr 2008.434.312
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21.
§ 49
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Dnr 2007.351.510
22.
§ 50
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafiken vid Bergåsa
station.
Dnr 2006.1883.512
23.
§ 51
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i Rosenholm.
Dnr 2008.1358.866
24.
Brev från Blekinge Kust- och Skärgårdsförening avseende hamnordningen
för Karlskrona hamn, skärgårdshamnar och fiskehamnar i Karlskrona
kommun.
Dnr 2007.1210.559
25.
Länsstyrelsens beslut den 2 mars 2009, dnr 581-8329-08
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2009 i
Karlskrona kommun
Dnr 2008.1420.438

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 25.
_____
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§ 59
Övrigt
Sven Wallfors (M) ställer fråga med anledning av att Ronneby Miljöteknik
bygger ut råvattenfiltreringen i Hjortsberga, Johannishus.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 april 2009
§ 62 Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun - utgår
- Fastighetsunderhåll
Extra ärende
§ 63 Överklagan av länsstyrelsens beslut beträffande bygglov för utbyggnad av särskilt boende/
gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20
§ 64 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av korsningen Tjurkövägen/
Saltövägen/Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats
§ 65 Begäran om utökade investeringsanslag för energibesparingar och minskat oljeberoende
samt begäran om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan och Hästö
Medborgarhus
§ 66 Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och Stöd/Roslundens
verksamhet
§ 67 Svar på medborgarförslag: Inför åtgärder för att få bort buskörning i stadens centrum
§ 68 Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö
§ 69 Anmälan om delegeringsbeslut.
§ 70 Meddelanden
§ 71 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Onsdagen den 29 april 2009 kl 14.00-15.40
sammanträdet ajourneras kl 15.20-15.25

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Jörgen Johansson (C)
Percy Blom (S)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Hans Juhlin, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen,
§§ 62-63
Anders Kumlin, fastighetschef, § 62
Anders Konradsson, driftchef, § 62
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

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 62 - 71

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av § 63 har den 30 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av §§ 62, 64-71 har den 6 maj 2009 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 62
Information
1. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
- utgår.
2. Fastighetsunderhåll i Karlskrona kommun
Planerade underhållsåtgärder
Prioritet 1 Bör utföras under år 2009
Prioritet 2 Skjutas upp till år 2010-2011
Prioritet 3 Skjuts upp till senast år 2014
Driftchef Anders Konradsson informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2009.82.293

Extra ärende
§ 63
Överklagan av länsstyrelsens beslut beträffande bygglov för utbyggnad
av särskilt boende/gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20
Lst dnr 403-264-09, 403-609-09, 403-1051-09
Länsstyrelsen har beslutat upphäva överklagat bygglovsbeslut avseende
särskilt boende på fastigheten Mölletorp 4:20.
Tekniska förvaltningen har den 20 april 2009 inlämnat överklagan av
beslutet samt begäran om anstånd att inkomma med grunderna för
överklagandet.
Vidare har tekniska förvaltningen haft en avstämning med berörda
förvaltningar (handikappförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen) och funnit att det finns goda skäl att
överklaga länsstyrelsens beslut. Förvaltningarna har enats om en skrivelse,
daterad den 21 april 2009, med grunderna för överklagande av länsstyrelsens
beslut.
Förvaltningschef Hans Juhlin, samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrar
ärendet.
På begäran av 1:e v ordförande Percy Blom (S) ajourneras sammanträdet
15.20-15.25 för överläggningar i partigruppen.
Yrkanden
Percy Blom (S) med tillstyrkan av Göte Henriksson (SD) och Stefan Lundin
(FP) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Jörgen Johansson (C) yrkar avslag på tekniska förvaltningens förslag.
Rogen Poka (MP) yrkar bifall på Jörgen Johanssons avslagsyrkande.
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forts. § 63
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag, mot
Jörgen Johanssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
tekniska förvaltningens förslag.
Reservationer
Jörgen Johansson (C) och Roger Poka (MP) reserverar sig till förmån för
egna yrkanden.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna överklagan av länsstyrelsens beslut beträffande bygglov för
utbyggnad av särskilt boende/gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20
enligt de motiv som redovisas i upprättad skrivelse till länsstyrelsen daterad
den 21 april 2009, samt
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2009.533.511

§ 64
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av korsningen
Tjurkövägen/Saltövägen/Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats
I investeringsbudgeten för 2009 finns 1 mkr avsatta till cirkulationsplats
på Saltö.
Efter semestern kommer affärsverken att gräva upp korsningen för
framdragande av fjärrvärme. Med början strax norr om korsningen har
tekniska förvaltningen byggt en gång- och cykelväg till Dragsö. Från
korsningen och till Fisktorget planerar kommunen en gång- och cykelväg
som finansieras av exploateringen på södra Saltö.
I samband med återställningsarbeten efter fjärrvärmeutbyggnaden och
anläggning av gång- och cykelväg anser tekniska förvaltningen att rubricerad
korsning bör byggas om till cirkulationsplats, främst av trafiksäkerhetsskäl.
När korsningen är ombyggd kan befintlig vägbula tas bort, vilket kommer att
minska bullret från trafiken.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 1 mkr utöver den återställningskostnad fjärrvärmearbetena svarar för. Kapitalkostnaderna, som uppgår till
cirka 60 000 kronor, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Arbetena kommer att utföras under hösten 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 april 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
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forts.
forts. § 64
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av cirkulationsplats på
Saltö inom ramen 1 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2009.532.375

§ 65
Begäran om utökade investeringsanslag för energibesparingar och
minskat oljeberoende samt begäran om investeringstillstånd för
fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan och Hästö medborgarhus
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2009 minska
antalet anläggningar i kommunens fastighetsbestånd som försörjs av olja.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Budgeten är idag uppbokad till 7 955 000 kronor.
Detta innebär att det krävs ytterligare utökning av investeringsbudget för
2009 för att kunna genomföra ytterligare fjärrvärmeanslutningar innevarande
år.
Tekniska förvaltningen föreslår att uppvärmningssystemet i Saltöskolan,
Tärnan 1, konverteras från eldningsolja till fjärrvärme. Fastigheten använder
40 m³ eldningsolja per år. Beräknad effekt på 200 kW.
Investeringsutgiften har beräknats till 750 000 kronor.
Vidare föreslår tekniska förvaltningen att uppvärmningssystemet i Hästö
medborgarhus, Bommen 31, konverteras från eldningsolja till fjärrvärme.
Fastigheten använder 8,5 m³ eldningsolja per år. Beräknad effekt på 30 kW.
Investeringsutgiften har beräknats till 350 000 kr.
Investeringarna är lönsamma redan på kort sikt och minskar oljeberoendet
som är positivt för miljön. De innebär också minskade drift- och
underhållskostnader.
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forts.
forts. § 65
För att kunna genomföra ovanstående energibesparingar och minskat
oljeberoende behöver tekniska nämnden få utökad ram för ändamålet med
1,1 mkr
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att utöka investeringsanslaget för engergibesparingar och minskat
oljeberoende med 1 100 000 kronor, samt
2. att bevilja investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan
och Hästö Medborgarhus.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.1148.293

§ 66
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Med anledning av socialnämndens tidigare beslut (SN § 49, 23 april 2007)
har socialförvaltningen uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB
Karlskronahem planera en om- och tillbyggnad av Råd och Stöd/Roslundens
lokaler på Ekliden.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Karlskronahem. Därefter internhyr
socialnämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
I befintlig byggnad inryms idag två verksamheter, Roslunden som är ett hem
för vård och boende samt Råd och Stöd som arbetar med barn och ungdomar
upp till 18 års ålder och deras föräldrar. Dessa två verksamheter har ett
mycket nära samarbete. Det är framför allt Råd och Stöds verksamhet som
har ökat betydligt och följden av detta har blivit en större personalbemanning
och ändrat arbetssätt. De befintliga lokalerna räcker inte längre till för att
utföra verksamheten på ett bra sätt, och arbetsmiljöproblem har påtalats en
längre tid. Projektet innebär att man skapar en helt ny byggnad för
Roslundens verksamhet och Råd och Stöd kan då ta det befintliga huset i
anspråk i dess helhet. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar
ombyggnation av delar i befintligt hus och en nybyggnation i nära anslutning
till densamma.
Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 10 500 000 kronor
exklusive mervärdesskatt. Med en avskrivningstid om 33 år och räntesats om
5 % blir den tillkommande årliga internhyran för socialförvaltningen 670 800
kronor. Avtalet omfattar en sedvanlig restvärdesklausul om 6 163 550 kronor.
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forts.
forts. § 66
Ansvaret för restvärdet åvilar socialnämnden. Avtalstiden är bunden till
20 år från och med den 1 januari 2010. Ett nytt hyresavtal upprättas som
ersätter befintligt avtal.
Socialnämnden har accepterat den tillkommande hyran och medel finns
avsatta i budget från och med 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 april, reviderad den 16 april,
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar, samt
att meddela tekniska nämnden hur nämnden ska förhålla sig till
restvärden vid förhyrning.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.967.510)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1690.510

§ 67
Svar på medborgarförslag: Inför åtgärder för att få bort buskörning i
stadens centrum
Carl Emanuel Mark, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
åtgärder genomförs för att få bort ”terroriserande buskörning” på centrala
Trossö. Problemen gäller speciellt under nattetid då bullret från trafiken stör
nattsömnen. Som åtgärder nämns vägbulor, sänkta hastigheter och förbud
mot trafik nattetid.
En tidigare skrivelse från Carl Emanuel Mark, med liknande innehåll,
behandlades av tekniska nämndens trafikutskott den 9 december 2008, § 73.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag avseende medborgarförslaget.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat medborgarförslaget
den 24 mars 2009, § 8.
Att stänga av gator kan inte anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på enskilda gator är det troligt att trafiken
flyttar till nya platser. Undantagen skulle samtidigt behöva vara omfattande
för att behörig trafik ska kunna ta sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
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forts.
forts. § 67
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Tekniska förvaltningen är medvetna om att en del boende på Trossö,
speciellt vid Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken
nattetid. Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för
trafiken på Trossö.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.190.312)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Akten

2007.696.312

§ 68
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö
Jeanette Petersson (S) har i en motion hemställt om att kommunen skall
verka för att cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till
Nättraby. Som motiv anges bland annat att vägarna saknar vägrenar, att
barn och vuxna cyklar och åker moped till och från skolor och arbetsplatser.
De i motionen föreslagna cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket
som huvudman (väg 673 och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar.
Tekniska förvaltningen har med anledning därav hemställt om vägverkets
yttrande i ärendet. Vägverket har i sitt svar bland annat angett att vägarna
ingår i det regionala vägnätet och att investeringsåtgärder i enlighet med
ovannämnda motion beslutas av Region Blekinge efter samråd med berörda
kommuner och vägverk.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Vid kommande samråd med Region Blekinge angående prioritering av
objekt avser tekniska förvaltningen pröva förutsättningarna för prioritering
av de i motionen föreslagna gång- och cykelvägarna gentemot andra viktiga
objekt.
Den slutliga prioriteringen sker därefter av Region Blekinge.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 24 mars 2009,
§ 7.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad
_____
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§ 69
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 mars 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 21 april 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll sammanträde den 24 mars 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.333.452
2009.334.452
2009.335.452
2009.336.452
2009.342.452
2009.350.452
2009.361.452
2009.378.452
2009.388.452
2009.398.452
2009.406.452
2009.418.452
2009.435.452
2009.462.452
2009.468.452
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forts.
forts. § 69
Disposition av 2009 års klumpanslag för VA-ledning till åtgärder
vattenledningar, Gullbernavägen.
Dnr 2009.433.344
Disposition av 2009 års klumpanslag för VA-ledningar till åtgärder
ny tryckstegringsstation, Gamla Landsvägen, Nättraby
Dnr 2009.78.352
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Nyanläggning, förbättring parker
Dnr 2009.430.331
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Badplatser
Dnr 2009.428.822
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Flytbryggor
Dnr 2009.427.820
Disposition av 2009 års anslag för inventarier
Gräsklippare
Dnr 2009.429.054
Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Roslundavägen i Nättraby
TN 07/09
Lokal trafikföreskrift om undantag från lokal trafikföreskrift om förbud mot
fordonstrafik på Ronnebygatan.
TN 08/09
Lokal trafikföreskrift p g a Holmsjö marknad, vår och höst.
TN 09/09
Ersättningskrav från Folksam för utlagda skadeutgifter vid vattenskada
p g a källaröversvämning i Torhamn.
Dnr 2007.521.185
Beslut om förskott på intrångsersättning för ledningsrätt på Vedeby 26:13
Dnr 2009.583.373
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forts.
forts. § 69
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Förnyelse stadsträd Trossö
Dnr 2009.594.339
Disposition av 2009 års anslag för förnyelse lekplatser
Förnyelse lekplatser Lyckeby 09
Dnr 2009.585.332
Disposition av 2009 års anslag för upprustning Wämöparken
Åtgärder Wämöparken 09
Dnr 2009.586.334
Disposition av 2009 års anslag för upprustning Wämöparken
Kulturbyggnader
Dnr 2009.587.334
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassad kollektivtrafik
Handikappanpassning Trossö
Dnr 2009.588.311

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 70
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 6 mars 2009, dnr 258-1650-2009
om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 748.
Dnr 2009.372.512
2. Kommunstyrelsens beslut den 10 mars 2009, § 80
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö.
Dnr 2008.1922.290
3. Projekterings- och investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare
tre boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark.
Dnr 2008.1377.293
4. Länsstyrelsens beslut den 17 mars 2009, dnr 431-2216-09
Fråga om tillstånd att ta bort fast fornlämning på fastigheten Hillerslätt 1:5,
Hjortsbergs socken, Ronneby kommun
Dnr 2009.394.872
5. Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2009, dnr 525.329-09
Samråd om dragning av vattenledningar mellan vattenverket i Lyckeby
och infiltrationsanläggning i N Vång i Ronneby kommun
Dnr 1999.450.340
6. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 31 mars 2009, § 38
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av ”Solgatan” på
Stortorget.
Dnr 2007.1057.210
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forts.
forts. § 70

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2009
7. § 60
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Dnr 2008.391.042
8. § 62
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona kommun
Dnr 2009.503.252
9. § 63
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.504.252
10. § 65
Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Dnr 2008.1852.340
11. § 67
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2009.
Dnr 2009.505.004
12. § 71
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Dnr 2006.423.512
13. § 72
Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar.
Dnr 2008.430.312
14. § 73
Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra
Smedjegatan – Arvid Nilssonsgatan, eller införa parkeringsförbud på
sträckan.
Dnr 2008.435.512
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forts.
forts. § 70
15. § 74
Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för
äldre invånare.
Dnr 2007.1641.331
16. § 75
Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands park,
dubbelrikta för busstrafiken på Landbrogatan och göra gågata längs
Norra Kungsgatan.
Dnr 2008.429.511
17. Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2009, dnr 403-264-09, 403-609-09,
403-1051-09
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut
om bygglov för nybyggnad av särskilt boende/gruppboende på fastigheten
Mölletorp 4:20 i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.82.293
18. Länsstyrelsens beslut den 5 april 2009, dnr 431-1810-09
Tillstånd att göra ingrepp i Kapellparken inom fornlämning RAÄ 77,
Karlskrona kommun
Dnr 2009.536.872

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-18.
_____
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§ 71
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga om budgetbeslut avseende
dagvattenledning Strandvägen, Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd och ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 maj 2009
§ 72 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-03-31”

§ 73 Delårsbokslut per den 30 april 2009
§ 74 Ansökan om investeringstillstånd för ny förskola i Jämjö
§ 75 Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala
lokaler
§ 76 Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av Sparresalen och Marinens Musikkårs
lokaler
§ 77 Yttrande angående samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer
och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
§ 78 Anmälan om delegeringsbeslut.
§ 79 Meddelanden
§ 80 Övrigt
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Plats och tid

Café ChapmansRo, Skärfva
Onsdagen den 27 maj 2009 kl 14.00 – 15.05

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tjänstgörande

Tommy Olsson (KD)
Percy Blom (S)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)
Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)
Lennart Svantesson (KD)

Närvarande

ersättare

Patrik Anderson (S)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Sussie Rantil, chef löneenheten
Eva Steiner, biolog
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Lars-Göran Forss

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 72-80

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 4 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 72
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-03-31”
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.345.042

§ 73

Delårsbokslut per den 30 april 2009
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 13 maj 2009 överlämnat
delårsbokslut per den 30 april 2009 och prognos för 2009 för tekniska
nämndens verksamheter som överensstämmer med tilldelade budgetbeslut.
I prognosen har kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2009 § 88
att stoppa planerat underhåll inom tekniska nämndens fastigheter
motsvarande 9 mkr och att stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 mkr beaktats.
För avgiftsfinansierade verksamheter är budgeterat resultatkrav 1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 30 april 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med
anledning av
• tekniska justeringar, ex löneökningar, lägre personalomkostnader
• ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
• nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld,
upphandling/inköp
Resultatkrav och kommunbidrag är inte justerat med anledning av beslutad
men ej verkställd neddragning på drygt 14 mkr.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2009.
Följande måluppföljning lämnas:
• Av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 72 % av planerat underhåll.
För övriga mål krävs uppföljning på helår och uppföljning kommer därför att
lämnas i årsbokslutet.
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§ 73 forts.
Periodens resultat avvikelse mot budget 2009-04-30, -14 069 tkr
Beslutat budgeterat resultat för perioden är 586 tkr för avgiftsfinansierade
verksamheter och för skattefinansierade verksamheter är periodiserad budget
på 5 318 tkr. Total avvikelse mot budgeterat resultat är -14 069 tkr.

Skattefinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget
-18 937 tkr
Centrala verksamheter, resultat avvikelse mot budget -1 340 tkr
Prognos 2009 för centrala verksamheter är positiv +300 tkr.
Ofördelade kostnader/preliminärbokade poster, resultat avvikelse mot
budget -12 043 tkr
Prognos 2009 för ofördelade och preliminärbokade poster är
nollresultat.
Gata/Hamn/Parkverksamhet, resultat avvikelse mot budget +1 078 tkr.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är -1,3 mkr.
Viktigt att poängtera att avdelningens neddragningar på 5 mkr är beaktade i
prognosen.
Gata/hamn/parkavdelningen skall under 2009 göra ytterligare neddragningar
om 5 mkr, vilket till största delen utgörs av medel avsatta till underhåll.
Detta innebär att verksamheten har en minimal buffert för oförutsedda
händelser och endast ett fåtal åtgärder planerat underhåll kommer att utföras,
vilket medför större risker för akut underhåll under året.
Nedan redovisas vilka verksamheter som kommer att belastas av
kostnadsneddragningar och konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder:
Åtgärd

Besparing Konsekvenser

Asfaltsläggning

3,6 mkr

forts.
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Årligt behov är 4,7 mkr enligt utredning
av Ramböll 2008. Eftersatt beläggningsunderhåll är idag ca 27 mkr. Kostnaden
ökar med 40% om åtgärd ej utförs i rätt tid.
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forts. § 73
Brounderhåll

0,4 mkr

Uteblivet brounderhåll kan medföra avsevärt
dyrare åtgärder vid senare tillfälle.

Säsongsanställningar 0,4 mkr
park

Medför ej klippta ytor/och delvis eftersatt
grönyteskötsel och ogräs på och utanför
Trossö, antalet säsongsanställningar halveras.

Hamnunderhåll
större hamnar och
fiskehamnar

Minskat underhåll till hamnarna som redan
idag är svårt eftersatt. Medför stor risk för
senare, dyrare åtgärder.
Mycket begränsade medel till akutåtgärder.

Tjänst, gata
vakantsätts

0,5 mkr

0,1 mkr

Anläggn tjänst, gata
vakantsätts

0,1 mkr

Delårseffekt, medför att svar på skrivelser,
utredningar avseende trafikärenden,
trafikmätningar mm försenas och bli eftersatt.
Delårseffekt, medför inga större svårigheter
stora nerdragningar väntas inom drift och
underhåll

Fastighetsavdelningen, resultat avvikelse mot budget – 6 632 tkr
Prognos 2009 för fastighetsavdelning är nollresultat.
Kommentarer till prognos för 2009:
Med hänsyn till resultatet för första tertialet finns det risk för att ett negativt
resultat kvarstår. Följande åtgärder vidtages för att förhindra detta:
• Stoppa löpande underhåll där det ej finns risk att detta förorsakar risk för
personskada, arbetsmiljö eller att fastighetens funktion och värde
riskeras.
• Omställningsprogram och semesterlöneskuld kan bidra med minskade
kostnader för andra halvåret 2009.
• Ytterligare temperatursänkningar i kommunens lokaler, utöver den redan
av kommunfullmäktige aviserade sänkningen om en grad samt gynnsam
(mild) väderlek hösten/vintern 2009/2010.
• Översyn av samtliga verksamhets-/serviceavtal med andra förvaltningar
som genererar ett negativt resultat för fastighetsavdelningen.
Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget +4 869 tkr
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Gata/Hamnverksamhet, resultat avvikelse mot budget -741 tkr
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet är negativ -1 300 tkr.
Förutsättning för denna prognos är att:
• Ännu ej tecknat avtal med Stena Line genererar budgeterade intäkter.
• Gasrörsprojektet i sin helhet inbringar intäkter till avdelningen om totalt
5,4 mkr.
• I prognosen ingår en akut reparationsåtgärd om 1,5 mkr avseende kaj 2.

Vatten-, avlopps och renhållningsverksamhet, avvikelse mot budget
+5 610 tkr
Prognos 2009 för VA/renhållningsavdelningen är +1 000 tkr.
Vatten- och avlopp, resultat avvikelse mot budget +1 975 tkr
Prognos 2009 för VA-avdelningen överensstämmer med beslutat negativt
resultat på 1,1 mkr.
Renhållning, +3 635 tkr
För kommunen totalt är siffran 8,15 sjukdagar per anställd per
den 31 mars 2009 och helårsprognosen blir då 24,45.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Serviceförvaltningen, kostenheten
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2008.1922.290

§ 74
Investeringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut under § 119 den 16 december 2008
uppdragit åt tekniska förvaltningen att återkomma med förslag på
hyreskontrakt för ny förskola i Jämjö.
Den planerade förskolan har projekterats för fyra avdelningar med utemiljö
och tillagningskök för extra produktion och utskick till Tallkottens förskola i
Jämjö. Etablering av den nya förskolan innebär att den verksamhet som idag
är inhyrd externt på Östra Stationsvägen i Jämjö samt två nya avdelningar
kan inrymmas. Det restvärde som uppstår vid en flytt från Östra
Stationsvägen är ca 340 000 kr och beräknas belasta barn- och
ungdomsförvaltningens driftkostnader, årshyran för lokalen är 630 000 kr.
Hyreskontraktet på Östra Stationsvägen kommer att upphöra vid inflyttning
till den nya förskolan.
Total investeringskostnad för fyra förskoleavdelningar inklusive utökat
tillagningskök, vilket motsvarar 845 m2 byggnadsyta (BYA) bedöms efter
utförd projektering till 20 650 000 kronor inklusive del i exploatering,
ersättning för intern markreserv, arkeologisk förundersökning samt utökat
tillagningskök.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 975 000 kr/år.
Hyreskostnad för barn- och ungdomsförvaltningen beräknas till
1 485 000 kr/år.
Hyreskostnad för serviceförvaltningen angående köket beräknas till
490 000 kr/år.
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Projekteringskostnad för framtagande av förfrågningsunderlag har uppgått
till ca 475 000 kr och inkluderas i bedömningen för total investeringskostnad.
Finansiering av nybyggnationen ryms inom ramen för förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten för 2009 (5 mkr) och 2010 (15,65 mkr).
Enligt barn- och ungdomsförvaltningen är den ökade verksamhetskostnaden
beräknad till 2 900 000 kronor. De ökade hyres- och verksamhetskostnaderna bedöms rymmas inom drift av förskolor som avsatts under
budgetplaneringsåret 2010. Barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att
anskaffa inventarier för ca 250 000 kr. Serviceförvaltningen beräknas
anskaffa inventarier för ca 105 000 kr.
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under september 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Yrkande
Stefan Lundin (FP) yrkar att ”det restvärde som uppstår vid en flytt från
Östra Stationsvägen är ca 340 000 kr kommer att belasta barn- och
ungdomsförvaltningens driftkostnader ...”
Tekniska nämnden bifaller Stefan Lundins förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende nybyggnad av förskola i
Jämjö, samt
2. att disponera 5 000 000 kronor ur 2009 års anslag för skol- och
förskolelokaler och 15 650 000 kronor ur 2010 års anslag för skol- och
förskolelokaler för nybyggnad av förskola i Jämjö.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.717.287

§ 75
Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
I investeringsbudgeten för 2009 finns anslaget 12 mkr för tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala lokaler. Som grund för planeringen ligger en
inventering som utförts av handikappförvaltningen i samarbete med tekniska
förvaltningen. Under 2008 påbörjades och utfördes insatser inom främst
grundskolor.
Planeringen för 2009 innebär att insatser för publika delar av skolor och
idrotts- och fritidsanläggningar föreslås prioriteras. Planen är upprättad i
samarbete med handikappkonsulenten och berörda förvaltningar.
Följande objekt kräver investeringsmedel 500 tkr eller mera och för vilka
kommunstyrelsen har att besluta om investeringstillstånd.
Ehrensvärdska – Af Chapman, Gymnastiksal tillhörande gymnasieskolan,
Östersjöskolan, Vedebyskolans idrottshall och Konserthusteatern.
För dessa objekt uppgår investeringen till 3 mkr. I gällande budget finns en
reserv med medel för utökad hyra på grund av kapitalkostnaderna för
tillgänglighetsskapande investeringar. Berörda nämnder erhåller enligt
gällande princip kompensation för detta utifrån utfallet av genomförda
åtgärder.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler med 3 mkr, samt
2. att ta i anspråk 3 mkr ur anslaget för handikappanpassning av fastigheter
i investeringsbudget 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Akten

2009.716.287

§ 76
Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av Sparresalen och
Marinens Musikkårs lokaler
Marinens Musikkår hyr egna lokaler samt nyttjanderätt till Sparresalen som
hyrs av kulturförvaltningen. För att komma till rätta med främst
arbetsmiljöproblem för Marinens Musikkår har tekniska förvaltningen i
samråd med musikkåren och kulturförvaltningen utarbetat förslag till
ombyggnad av dels musikkårens egna lokaler och dels Sparresalen.
Ombyggnaden är beräknad till 13,3 mkr. I kommunens investeringsbudget
finns 12,5 mkr avsatta 2009. Således finns behov av ytterligare 800 tkr för
ändamålet. En möjlighet är att ta i anspråk del av det klumpanslag för
lokalinvesteringar om 1,7 mkr som finns i investeringsbudgeten för 2009.
Huvuddelen av investeringen avser krav på förbättrad arbetsmiljö för
Musikkåren varför Fortifikationsverket förklarat sig beredd att svara för
utökad hyra motsvarande 85 % av investeringen d v s 11,3 mkr. Resterande
del av investeringen betalas via ökad internhyra för kulturnämnden som får
krav på förbättringar av Sparresalen tillgodosedda, exempelvis fler platser,
bättre belysning, handikappanpassning, bättre användbarhet av lokalen för
olika aktiviteter m m. Kulturnämnden får en ökad hyra med 200 tkr/år med
början 2010. Detta måste beaktas i kulturnämndens budget from 2010.
Fortifikationsverket vill teckna 6-årigt hyresavtal med möjlighet till 6 års
förlängning. Verket godtar 6-årig avskrivningstid för Musikkårens del av
investeringen. Det innebär att inget restvärde föreligger om hyreskontraktet
ej förlänges efter 6 år.
Ombyggnationen är planerad att ske under perioden augusti 2009 tom
februari 2010.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av
Sparresalen och Marinens Musikkårs lokaler, samt
2. att investeringskostnaden 13 300 000 kronor finansieras med anslagna
12 500 000 kronor för ”Lokal Marinens musikkår” och med 800 000 kronor
ur klumpanslaget för lokalinvesteringar i 2009 års investeringsbudget.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA-Renhållningsavdelningen
Akten

2009.757.340

§ 77
Yttrande angående samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet
av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera alla
vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem.
Syftet är att uppnå målsättningen ”god status” i alla vatten senast år 2015.
Andra kvalitetskrav får fastställas om det finns särskilda skäl.
Vattenmyndigheten ska, efter att ha genomfört ett samråd under sex
månader, fastställa miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
förvaltningsplan senast den 22 december 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Biolog Eva Steiner föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet som sitt eget.
_____
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§ 78
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 22 april 2009.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.473.452
2009.491.452
2009.501.452
2009.508.452
2009.509.452
2009.518.452
2009.519.452
2009.527.452
2009.528.452
2009.539.452
2009.540.458
2009.549.452
2009.555.452
2009.608.452
2009.619.452, 2 st
2009.620.452
2009.621.452, 2 st
2009.629.452
2009.630.452
2009.633.458
2009.639.452
2009.640.452
2009.641.452
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2009.642.452
2009.666.452
2009.670.452
2009.671.452
2009.672.452
2009.673.452
2009.674.452
2009.675.452
2009.683.452
2009.684.452
2009.685.452
2009.686.452
2009.687.452
2009.689.452
2009.699.452
2009.700.452
2009.701.452
2009.702.452
2009.703.452
2009.704.452
2009.705.452
2009.706.452
2009.707.452
2009.708.452
2009.709.452
2009.710.452
2009.711.452
2009.725.452
2009.726.452
2009.733.452
2009.734.452.
2009.735.452
2009.736.452
2009.737.452
2009.738.452
2009.739.452
2009.740.452
2009.741.452
2009.742.452
2009.743.452
2009.744.452
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2009.745.452
2009.754.452
2009.797.452
2009.798.452
2009.799.452
2009.800.452
2009.801.452
2009.802.452
2009.803.452
2009.819.452
2009.822.452
2009.823.452
2009.824.452
2009.825.452
2009.826.452
2009.827.452
2009.828.452
2009.829.452
2009.830.452
2009.831.452
2009.832.452
2009.833.452
2009.834.452
2009.835.452
2009.836.452
2009.837.452
2009.838.452
2009.839.452
2009.849.452
2009.850.452
2009.856.452
2009.863.452
2009.750.452
2009.751.452
2009.752.452
2009.753.452
2009.755.452
2009.756.452
2009.764.452
2009.765.452
2009.766.452
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2009.767.452
2009.782.452
2009.783.452
2009.786.452
2009.791.452
2009.796.452
2009.804.452

Disposition av 2009 års anslag för utbyte fritidsbåtsbryggor 09
N Backen, Verkö
Dnr 2009.645.825
Disposition av 2009 års anslag för utbyte fritidsbåtsbryggor 09
Kilströmskaj
Dnr 2009.645.825
Disposition av 2009 års anslag för utbyte fritidsbåtsbryggor 09
Tallholmen
Dnr 2009.645.825
Disposition av 2009 års anslag för förändrad ombyggd infrastruktur
Badbrygga Saltösand
Dnr 2009.678.825
Disposition av 2009 års anslag för parkeringsanordningar
Dnr 2009.870.514
Tillfällig lokal trafikföreskrift under Jämjö-dagarna 2009-05-23,
kl 09.00-16.00.
TN 12/09
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Landsbygdsevenemang,
Stad & Land 2009
TN 13/09
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Karlskronadagarna 2009.
TN 14/09
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Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning och verksamhet c, 867
avloppshantering med begränsning till ansvar 40135.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning, 867 avloppshantering och
868 VA á-pris verk, med begränsning till ansar 40131.
Dnr 2009.339.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning och verksamhet c, 867
avloppshantering med begränsning till ansvar 40133.
Dnr 2009.339.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning och verksamhet c, 867
avloppshantering med begränsning till ansvar 40134.
Dnr 2009.339.002
Anbud
Vattenplanering i Karlskrona kommun
Dnr 2009.404.052
Nytt dike och våtmark, Ramdala
Dnr 2009.531.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 79
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2009, § 119
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
Dnr 2008.1833.004
2. Länsstyrelsens beslut den 14 april 2009, dnr 258-3620-08
Ändring av gällande förbud att framföra maskindrivet fartyg i sjön
Stora Alljungen, Karlskrona kommun
Dnr 2009.563.109
3. Länsstyrelsens beslut den 15 april 2009, dnr 258-4296-08
Ansökan om sänkning av högsta tillåtna hastighet på enskilda vägen
K 243 u
Dnr 2008.770.512
4. Länsstyrelsens beslut den 21 april 2009, dnr 505-2823-09
Överklagande av tekniska nämndens delegationsbeslut om uppehåll i
kommunal sophämtning
Dnr 2009.273.452
5. Länsstyrelsens beslut den 23 april 2009, dnr 258-3222-09
Tillstånd till affischering inom Blekinge län inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009
Dnr 2009.650.308
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Kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2009
6. § 83
Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun
Dnr 2009.715.042
7. § 84
Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Dnr 2009.715.042
8. § 88
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun
Dnr 2009.345.042

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-8.
_____
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§ 80
Övrigt
1. Sven Wallfors (M) ställer fråga angående parceller Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Claes-Urban Persson (S) efterfrågar svar på motion och
medborgarförslag avseende Bastasjö friluftsområde.
Ärendet är återremitterat från tekniska nämnden den 25 mars 2009, § 56,
för vidare utredning.
Förvaltningschef Anders Jaryd meddelar att ärendet kommer att behandlas
vid tekniska nämndens sammanträde i juni.
3. Investeringar 2010-2012.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 juni 2009
§ 81 Godkännande av hyresavtal med Fortifikationsverket
angående lokaler för Marinens Musikkår
§ 82 Utredning om möjlighet att återinföra projektering i egen regi
§ 83 Riktlinjer privata bryggor
§ 84 Begäran om investeringstillstånd avseende ny spolbil
§ 85 Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp
Trummenäs – Gullberna
§ 86 Detaljplan för kv Kölen (Hästö marina) m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 87 Förslag till ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl., Trummenäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 88 Förslag till ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl., Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 89 Svar på medborgarförslag: Nytt övergångsställe på Stationsvägen i Lyckeby
§ 90 Svar på medborgarförslag angående Hjärtats Stig i Bastasjö friluftsområde
§ 91 Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet
§ 92 Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde
§ 93 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 94 Meddelanden
Extra ärende
§ 95 Bidrag till förbättringsprojekt enskilda vägar
§ 96 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 24 juni 2009 kl 14.00 – 15.30

Beslutande

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

Tjänstgörande

Tommy Olsson (KD), §§ 81-85, 87-96, ej § 86 p g a jäv
Jörgen Johansson (C), ordf § 86
Percy Blom (S)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Patrik Andersson (S)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef, §§ 81-82, 84-96
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef
Jörgen R Johansson, tekniker
Kenneth Johansson, VA/renhållningschef,
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Roger Poka

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

§§ 81- 96

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

§§ 81-85, 87-96

Ordförande

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

§ 86

Justerare

……………………………………
Roger Poka

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………
Birgitta Persson
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.716.287

§ 81
Godkännande av hyresavtal med Fortifikationsverket angående lokaler
för Marinens Musikkår
Fortifikationsverket har beställt ombyggnad av Marinens Musikkårs lokaler
och Sparresalen främst för att förbättra arbetsmiljön. Fastighetsavdelningen
har planerat en ombyggnad av lokalerna som beräknas uppgå till en
investeringsutgift om totalt 13,3 mkr. Huvudparten avser åtgärder för
Marinens Musikkår. I vissa avseenden förbättras Sparresalen på önskemål
från kulturförvaltningen. Fastighetsavdelningen och Fortifikationsverket har
enats om att Marinens Musikkår skall finansiera 85 % av investeringen,
d v s 11,3 mkr.
Fastighetsavdelningen har upprättat ett förslag till hyresavtal som innebär att
nuvarande hyresavtal räknas upp med kostnaderna för ränta (5 %) och
avskrivning av investeringen på 11,3 mkr under sex år. Skulle investeringen
understiga 13,3 mkr justeras Fortifikationsverkets andel i motsvarande grad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt med Fortifikationsverket
avseende Marinens Musikkår och nyttjande av Sparresalen med anledning av
planerad ombyggnad.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/personalenheten TF
Akten

2009.940.001

§ 82
Utredning om möjlighet att återinföra projektering i egen regi
Tekniska nämnden har den 28 januari 2009, § 2, gett förvaltningen i
uppdrag att utreda om det finns möjligheter att återinföra projektering i egen
regi.
Fram till 2007 fanns det tre heltidsanställda mark-och vägprojektörer inom
staben. Två slutade på grund av den dåliga löneutvecklingen inom
kommunen medan den tredje slutade för att i eget företag utföra
projekteringsuppdrag. Dessa tre personer utförde projekteringsuppdrag åt
främst gatu- och va-verksamheterna, men också åt affärsverken och deras
fjärrvärmeutbyggnad. Tjänsterna har inte återbesatts.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Generellt har förvaltningen uppfattningen att det inte finns förutsättningar att
heltidsanställa kvalificerade projektörer inom alla de kompetensområden
som förvaltningen har behov av.
Övergripande trafikplanering samt projektledning sker idag från
projekteringsenheten som är placerad under staben. För att få en bättre
kontinuitet i detta arbete föreslås att trafikingenjören flyttas över till staben
från gata/hamn/parkavdelningen och befrias från vissa av sina
arbetsuppgifter. Detta gör att trafikingenjören kan ägna sig mer åt
övergripande trafikplanering och planering inom trafiksäkerhetsområdet.
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forts. § 82
På gata/hamn/parkavdelningen finns en tjänst som ingenjör. Denna tjänst
tillsätts med inriktning mot projektering till ca 50 % och övrig tid används
till planering och administration (de arbetsuppgifter trafikingenjören lämnar
kvar på Oskarsvärn).
Fastighetsavdelningen har inget primärt behov av egen projektering.
Däremot har man behov av tre projektledartjänster, varför det är av stor vikt
att de tre tjänster som idag finns på avdelningen bibehålls.
VA-avdelningen har behov av en va-ingenjör med inriktning på projektering
till ca 75 % och ca 25 % på övrig verksamhet som planering och
administration. Motivet för införande av denna projekteringstjänst är att det
blir mer kostnadseffektivt med enkla projekteringsuppdrag i egen regi än att
handla upp konsulter.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån ovanstående inriktning.
_____
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Tekniska förvaltningen/gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2009.972.825

§ 83
Riktlinjer privata bryggor
I Karlskrona kommun finns många privata bryggor som är placerade på
mark eller vatten tillhörande kommunen.
Kring dessa bryggor saknas regler och riktlinjer.
Tekniska förvaltningen har med början 2007 inventerat flertalet av dessa
bryggor avseende bryggornas storlek, skick och ägarförhållanden. För att
kunna komma vidare i arbetet med att bringa ordning i dessa frågor krävs
klara riktlinjer.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni, reviderad den 22 juni,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Gata/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna riktlinjer gällande privata bryggor som är placerade på mark
eller vatten tillhörande Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA/renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.919.359

§ 84
Begäran om investeringstillstånd avseende ny spolbil
I investeringsbudgeten för 2009 finns 3 500 000 kr avsatta för ny spolbil.
Befintlig spolbil är 10 år gammal och står inför stora reparationer bland
annat växellådan.
Spolbilen är mycket viktig vid akuta avloppsstopp m m och förvaltningen
är mycket beroende av den både under ordinarie arbetstid och under
beredskapen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Percy Blom (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny spolbil inom budgetramen
3 500 000 kr.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA/renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.903.344

§ 85
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för
tryckavlopp Trummenäs – Gullberna
I investeringsbudgeten för 2008 finns 1,0 mkr och för 2009 7,0 mkr avsatta
för ny tryckavloppsledning från Trummenäs.
Trummenäs har idag ett privat minireningsverk som drivs av Trummenäs
Va-förening. Detta är fullbelastat. Det finns också ett antal nya planområden
där miljö- och byggnadsnämnden kräver kommunalt vatten och avlopp för
att dessa skall godkännas. Inkluderar man Torsnäs, Säby, Tallet m m så är
det totalt ca 700 fastigheter som kan anslutas till kommunalt avlopp i närtid.
Sjöledningen som är 11,0 km skall byggas i egen regi. Utanför Verkö
kopplas tryckavloppsledningen ihop med tryckavloppsledningen från Sturkö
(Sanda) för att mynna vid Gullberna pumpstation som pumpar till
Koholmen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny tryckavloppsledning TrummenäsGullberna inom ramen 8 000 000 kr.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2009.779.214

§ 86
Detaljplan för Kv. Kölen ( Hästö marina) m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö.
Syftet med detaljplanen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig användning.
Förslaget medger 20-25 bostadshus i direkt anslutning till
småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv och varierande boendemiljö
med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende som andra.
Föreslagna förändringar ökar allmänhetens tillgång till hamnområdet.
Området nås via Brovägen och Ångslupsvägen som binds samman genom en
ny väg. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås göras på Brovägen där bl a
en ny 1,5 m bred gångbana anläggs på östra sidan. Hastighetsdämpande
åtgärd i form av upphöjd korsning utföres i korsning mellan Mäster Roberts
väg, Alebrunnsvägen och Storängsvägen.
Ekviksvägen förses med en refug samt ges en underordnad funktion mot
Alebrunnsvägen. Belyst gång-och cykelväg (ny och befintlig) anordnas
mellan planområdet och Ekviksvägen.
Kostnaden för trafiksäkerhetsåtgärderna inklusive upprustning av gång- och
cykelvägen kommer att belasta exploateringen.
Planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp och kommer att anslutas till befintliga nät. Dagvatten skall
omhändertas lokalt där så kan ske.
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forts. § 86
Fastigheten Kölen 7 innehas med tomträtt av bolaget Spigg AB. Kommunen
och bolaget har träffat en avsiktsförklaring avseende detaljplanläggning och
försäljning av Kölen 7 samt del av Kölen 11 för annat ändamål. Fördelning
av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att regleras i ett
exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen.
Bolaget svarar för de åtgärder och kostnader som föranleds av deras
önskemål att exploatera området för annat ändamål inkluderat kostnader
för ovannämnda trafiksäkerhets åtgärder med gång- och cykelväg.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kv. Kölen ( Hästö marina) m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd).
_____

På grund av jäv deltog inte Tommy Olsson (KD) i handläggningen i detta
ärende.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1008.214

§ 87
Förslag till ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl.,
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
Kommunen har successivt genomfört ändringar i befintliga detaljplaner för
att skapa likvärdiga bestämmelser inom Trummenäsområdet. Nu pågår
arbetet med att genomföra ändring av detaljplanen för Trummenäs udde.
Planområdet omfattar ca 14 ha. Ändringen av detaljplanen möjliggör en
utökning av befintliga byggrätter.
Inom Gängletorp 14:27 finns ca 40 tomter bebyggda med i huvudsak
fritidshus. I gällande plan är byggrätten för bostadshus begränsad till
50 kvadratmeter. Ändringen innebär att största byggnadsarea per tomt i
stället anges till högst 20 % av tomtarean. En förutsättning för ny-, om- och
tillbyggnad är att berörd fastighet har anslutits till miljö- och hälsomässigt
godtagbar anläggning för vatten och avlopp.
Kommunen är ej huvudman för allmän plats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl.,
Trummenäs, Karlskronakommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2008.855.214

§ 88
Förslag till ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Kommunen har successivt genomfört ändringar i befintliga detaljplaner för
att skapa likvärdiga bestämmelser inom Trummenäsområdet. Nu pågår
arbetet med att genomföra ändring av detaljplanen för området
Kronobryggan söder om Trummenäs camping. Planområdet omfattar ca 8
ha. Ändringen av detaljplanen möjliggör en utökning av befintliga
byggrätter.
Inom Torstäva 5:4 finns ca 30 tomter bebyggda med i huvudsak fritidshus.
I gällande plan är byggrätten för bostadshus begränsad till 60 kvadratmeter.
Ändringen innebär att största byggnadsarea per tomt i stället anges till högst
20 % av tomtarean. En förutsättning för ny-, om- och tillbyggnad är att
berörd fastighet har anslutits till miljö- och hälsomässigt godtagbar
anläggning för vatten och avlopp.
Kommunen är ej huvudman för allmän plats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl,
Trummenäs, Karlskronakommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.893.512)
Tekniska förvaltningen, gata/park/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1639.512

§ 89
Svar på medborgarförslag: Nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby
Gunni Sjövall, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att ett
övergångsställe anläggs på Stationsvägen i Lyckeby, i höjd med
Apoteket/Slottsbacken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 19 maj 2009,
§ 14.
Övergångsställen anläggs normalt inte av säkerhetsskäl utan av
framkomlighetsskäl. När nya övergångsställen anläggs ska de vara
30-säkrade och handikappanpassade. 30-säkring innebär att hastighetsdämpande åtgärder ska vara utförda så att medelhastigheten för passerande
fordon inte är högre än 30 km/h. Trafiksäkerhetsforskning har visat att
obevakade övergångsställen utan hastighetssäkring ger högre olycksrisk än
om det inte finns något övergångsställe alls.
Ett alternativ till övergångsställe är gångpassage. Det vill säga en ordnad
passage utan vägmärke för övergångsställe eller målning. På en sådan plats
har fotgängare och cyklister väjningsplikt. För att underlätta passagen kan
t.ex. mittrefug anläggas så att passagen kan tas i två etapper.
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forts. § 89
Tekniska förvaltningen anser att den plats som anges i skrivelsen inte är
mest lämplig för att anlägga ett övergångsställe. Detta beror framför allt på
vägens bredd och läget i förhållande till utfarter och körfält. Om ett
övergångställe anläggs på den plats som föreslås måste även en gång- och
cykelväg byggas över gräsytan och diket som finns på södra sidan
Stationsvägen.
Tekniska förvaltningen avser att se över möjligheterna att skapa en
trafiksäkrare lösning för passage över Stationsvägen. Om detta innebär ett
traditionellt övergångsställe eller annan form av gångpassage samt eventuell
placering kommer att utredas närmare. En analys får då göras av om behovet
står i proportion till kostnaderna för åtgärderna samt eventuella effekter på
övrig trafik.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.273.820, 2008.1000.336)
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2007.1169.820,
2008.1856.336

§ 90
Svar på medborgarförslag angående Hjärtats Stig i Bastasjö
friluftsområde
Två medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående
upprustning av Hjärtats Stig runt Bastasjön.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av
vandringsslingan runt Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.
Standarden kommer dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats
Stig.
Medborgarförslaget med dnr 2007.1169.820 har behandlats i tekniska
nämnden den 25 mars 2009, § 56. Ärendet återremitterades då för vidare
utredning.
Tekniska förvaltningen, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen, har i
skrivelse den 11 juni 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslagen härmed ska anses vara besvarade.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.260.336)
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2009.746.336

§ 91
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet
Medborgarförslaget har lämnats in av Stefan Svensson.
Förslagsställaren har som representant för FK Vittus deltagit i framtagande
av en utvecklingsplan för Bastasjöområdet. Som svar på medborgarförslaget
hänvisas till utredningsförslaget som anger den ambitionsnivå som bedöms
vara rimlig i en nära framtid.
Tekniska förvaltningen, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen, har i
skrivelse den 11 juni 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.1016.336)
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.1892.823

§ 92
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde
En motion har lämnats från Torskors/Hässlegårdens socialdemokratiska
förening till kommunfullmäktige med följande förslag:
•
•
•
•

att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att inom gällande
budgetram iordningställa den populära vandringsslingan runt Bastasjön
att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård
att omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö friluftsområde
att en långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö

Motionen har behandlats i tekniska nämnden den 25 mars 2009, § 56.
Ärendet återremitterades då för vidare utredning.
Tekniska förvaltningen, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen, har i
skrivelse den 8 juni 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Yttrande
En plan för området med strategi har tagits fram i samarbete med berörda
organisationer. Samråd och samarbete har skett med berörda förvaltningar
under framtagande av utredning innehållande mål och strategier för
utveckling av Bastasjö friluftsområde.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att skyltningen till Bastasjö friluftsområdet
förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara färdigställd till
våren 2010. En grusad gång- och cykelväg kommer att ordnas längs allén till
Bastasjö gård i samband med framdragning av vatten och avlopp till gården.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-06-24

19

Sammanträdesprotokoll

forts. § 92
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar att få ett särskilt tillägg till yttrandet till
protokollet.
Tekniska nämnden beslutar att Jörgen Johanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 93
Delegation
Båtrådet
Protokoll sammanträde den 22 april 2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 maj 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll sammanträde den 19 maj 2009.
Meddelande om inställt sammanträde den 16 juni 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.768.452
2009.789.452
2009.864.452
2009.868.452
2009.878.452
2009.879.452
2009.880.452
2009.881.452
2009.883.452
2009.890.452
2009.891.452
2009.892.452
2009.893.452
2009.904.452
2009.905.452
2009.906.452
forts.
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forts. § 93
2009.913.452
2009.916.452
2009.926.452
2009.935.452
2009.944.452
2009.945.452
2009.961.452
2009.974.452
2009.975.452
2009.991.452
2009.992.452
2009.994.452
2009.1007.452

Krav på ersättning för självrisk vid vattenskada p g a källaröversvämning i
fastigheten Äran 14 på Viktoriagatan 17 i Karlskrona
Dnr 2008.1041.185
Disposition av 2008 års anslag för Österleden påfart Verkövägen
Dnr 2008.1950.311
Disposition av 2009 års anslag för asfaltering hamnytor industrikajer
Dnr 2009.968.559
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Dnr 2009.969.331
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassning kollektivtrafik
Dnr 2009.970.311 – 2 st
Regresskrav från IF Skadeförsäkring AB för utlagda skadeuppgifter vid
vattenskada p g a källaröversvämning i fastigheten Äran 14 på Viktoriagatan 17 i Karlskrona
Dnr 2008.1041.185
Regresskrav för källaröversvämningar
Dnr 2008.1055.185

forts.
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forts. § 93
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan
Spandelstorp och Lyckeåborg
Dnr 2008.574.344
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan
Fågelmara och Kristianopel
Dnr 2008.575.344
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter p g a Lövmarknaden den 18 juni 2009.
TN 16/09
Anbud
Överföringsledningar Fågelmara – Kristianopel
Dnr 2009.543.052
Anläggning av ny gräsplan Nättraby IP
Dnr 2009.943.052
Trafikanalys för Karlskrona tätort
Dnr 2009.368.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 94
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 12 maj 2009
1. § 146
Avtal återvinningscentral Bubbetorp
Dnr 2009.310.456
2. § 147
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar
som ej påbörjats.
Dnr 2008.391.041
3. § 148
Investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder.
Dnr 2009.323.299
4. § 149
Ansökan om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
Hästöskolan.
Dnr 2009.355.375
5. § 150
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Backabo –
Torskors.
Dnr 2008.1436.312
6. § 151
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan.
Dnr 2009.338.312
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forts. § 94
7. § 152
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Borgmästaregatan
till gågata.
Dnr 2009.329.311
8. § 153
Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern och
tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan
Dnr 2009.207.531
9. § 154
Investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i Hoglands Park,
etapp 1.
Dnr 2009.246.331
10. § 164
Utredning av strukturen för nämnds- och förvaltarorganisationen i
Karlskrona kommun.
Dnr 2009.861.001
11. Äldrenämndens beslut den 20 maj 2009, § 59
Förslag till ombyggnad av Lövgrund, Gullbernahult 11, till nytt särskilt
boende
Dnr 2009.912.293
12. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2009, dnr 258-6140-05
Fartbegränsning i Aspösund, Karlskrona kommun
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 maj 2009, § 37
Förskola i Jämjö
Dnr 2008.1922.290
14. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2009, dnr 403-2257-09
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut
om bygglov för nybyggnad av gruppboende på fastigheten Lyckeby 3:1 i
Karlskrona kommun
Dnr 2009.165. 293
15. Kommunstyrelsens allmänna utskotts yttrande över ansökan om tillstånd
att använda kameraövervakning.
Dnr 2009.346.291

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-06-24

25

Sammanträdesprotokoll

forts. § 94
16. Handikappnämndens beslut den 20 maj 2009, § 35
Beställning av förstudie till nya lokaler för korttidsverksamhet
Dnr 2009.504.252

Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2009
17. § 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008.
Dnr 2009.980.042
18. § 103
Riktlinjer för intern kontroll.
Dnr 2009.979.040
19. § 104
Riktlinjer för investeringar.
Dnr 2009.978.040
20. § 106
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd Roslundens verksamhet.
Dnr 2008.1148.293
21. § 108
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Dnr 2006.425.200
22. § 113
Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid Pantarholmen/
Brohålan.
Dnr 2008.950.512
23. § 114
Svar på medborgarförslag om vägbelysning från korsningen Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Dnr 2008.432.317
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forts. § 94
24. § 115
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter angående hund.
Dnr 2007.166.003
25. Vägverkets beslut den 4 juni 2009, beteckning EV 20-A 2009:22683
Statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2009
Dnr 2009.982.318

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 25.
_____
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Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2009.1043.318

Extra ärende
§ 95
Bidrag till förbättringsprojekt enskilda vägar
Gata/hamn/parkavdelningen har inom avdelningens budgetram 350 tkr för
bidrag till förbättringsprojekt enskilda vägar. Bidragen till föreningarna
hanteras av Vägverket, som för 2009 har 2,9 mkr i 70-procentiga bidrag.
Gata/hamn/parkavdelningen informerade tekniska nämnden den 25 februari
2009 om villkoren för att Vägverket ska kunna betala ut bidrag om 2,9 mkr.
För detta krävs 20-procentigt bidrag från kommunen om 830 tkr. Förslaget
var att utöver gata/hamn/parkavdelningens 350 tkr ianspråkta 480 tkr från
tekniska nämndens reserv.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 juni 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.

Tekniska nämnden beslutar
att ianspråkta 480 tkr av tekniska nämndens reserv till förbättringsprojekt
enskilda vägar.
_____
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§ 96
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) framför beröm till tekniska förvaltningen för
vassbekämpningen som utförts i Sunna kanal.
2. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående investering återvinningscentral Bubbetorp.
Ordföranden, VA/Renhållningschef Kenneth Johansson och förvaltningschef
Anders Jaryd besvarar frågan.
3. Roland Löfvenberg (M) påpekar problem med husbilsparkering m m på
planen i handelshamnen. Riktlinjer saknas.
Ordföranden, Lars-Göran Forss (M) och gatu/hamn/parkchef Karl-Johan
Svärd besvarar frågan.
4. Ordföranden tackar ledamöter/ersättare och tekniska förvaltningens
personal för vårens arbete och önskar alla en god och trevlig sommar.
Tekniska nämndens 2:e v ordförande Percy Blom (S) tillönskar ordföranden
en god och trevlig sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 augusti 2009
§ 97 Medborgarundersökning 2008
§ 98 Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
§ 99 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 100 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 101 Detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 102 Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 103 Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 104 Detaljplan för Bokbindaren 2 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 105 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 106 Meddelanden
§ 107 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 26 augusti 2009 kl 14.00 – 16.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Tommy Sandin, utredningschef kl 14.00-14.55
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

§§ 97 - 107

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 7 september 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen (2008.810.106)
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.814.106

§ 97
Medborgarundersökningen 2008
Resultatet av undersökningen har avrapporterats till kommunstyrelsen, som i
sin tur har remitterat ärendet till styrelser och nämnder med uppdrag att
redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av medborgarundersökningen.
Undersökningen, som har genomförts av SCB i 97 kommuner, är indelad i
tre sektioner med underrubriker från ett antal kommunala verksamheter
inom varje sektion.
Sektion A redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommun som en plats
att leva och bo på.
Sektion B redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommuns
verksamheter
Sektion C redovisar synen på medborgarinflytandet inom Karlskrona
kommuns verksamheter.
Karskrona kommuns resultat jämförs dels med kommunerna som ingår i
nätverket Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad och dels
med övriga i undersökningen ingående kommuner.
Kommunens genomsnittsbetyg under sektion A ligger i nivå med
genomsnittsbetyget för samtliga 97 kommuner i undersökningen, men lägre
än betyget för kommunerna som ingår i nätverket. Karlskronas betyg under
sektionerna B och C ligger under genomsnittet för samtliga kommuner
liksom under genomsnittet för nätverket. Nätverkskommunernas
genomsnittsbetyg ligger i alla tre sektionerna över snittet för samtliga
kommuner.

forts. § 97
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forts. § 97
Inom sektion A får kommunen bra betyg för miljön, särskilt för landskap
och natur, men även vad gäller parker, grönområden och strövområden.
Inom begreppet fritid är också betyget bra. Däremot blir det ett sämre betyg
för bostäder, där särskilt frågan om hur kommunen planerar för bostäder drar
ner helhetsbetyget. Även inom kommunikationer är betyget relativt lågt. Här
är det framförallt kollektivtrafikens biljettpriser som drar ner betyget.
Inom sektion B får vatten och avlopp bäst betyg av tekniska nämndens
verksamheter följt av renhållning. Helhetsbetyget för renhållningen kunde
varit bättre om kommens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fått
motsvarande betyg som övriga frågor inom renhållningen. Även fritid idrott får ett bra betyg och ligger väl i nivå med jämförelsekommunerna.
Lägst betyg av nämndens verksamheter får gator och vägar, gång- och
cykelvägar samt miljöarbete. För gator och vägar samt gång- och cykelvägar
ligger dock Karlskrona på samma medelbetyg som samtliga kommuner i
undersökningen. Däremot vad gäller miljöarbete ligger Karlskrona under
medelvärdet för samtliga kommuner. Här är det möjligheterna att lämna
farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall som drar ner betyget.
Resultatet under sektion C bör analyseras på kommunledningsnivå.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 juli lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Utredningschef Tommy Sandin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att Karlskrona kommun i kommande budgetplanering överväger
möjligheten att öka sina underhållsinsatser på gator och vägar samt cykeloch gångvägar.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del att uppdra åt tekniska
förvaltningen
1. att se över nämndens prioriteringar med sikte på att dels utöka
snöröjningen på gång-och cykelvägar och att dels öka insatserna mot klotter
och annan skadegörelse, samt
2. att utreda insamlingssystemen för grovavfall, farligt avfall och
elektronikavfall med sikte på att underlätta för allmänheten att kunna lämna
sådant avfall
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.1239.293

§ 98

Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
Handikappnämnden har uppdragit åt tekniska förvaltningen att inkomma
med kostnadsförslag för att tillskapa ett särskilt boende i Backabo. Boendet
innebär ett nytillskott på lägenheter och ska tillgodose en volymtillväxt för
personer med behov av LSS-boende (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade), vilket måste stå klart till den 30 september 2010 för att
få tillgodoräknas i LSS-systemet för 2010.
Boendet kommer att inrymma åtta stycken lägenheter samt gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd, vilket motsvarar cirka 750 m2
byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till cirka 15 000 000 –
16 000 000 kr inklusive projekteringskostnad.
Projekteringskostnaden uppskattas till cirka 800 000 kr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 juli lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende särskilt boende i Backabo,
samt
2. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-08-26

7

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2008.1608.214

§ 99
Detaljplan för del av Gullbernahult 31m fl, östra delen, Gullberna Park,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för granskning.
Planområdet är beläget i den östra delen av Gullberna Park och omfattar en
del av naturområdet mellan befintlig bebyggelse och vattnet.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av flerbostadshus.
En förtätning med bostadsbebyggelse i detta läge har stöd i gällande
detaljplan för området. Planförslaget rymmer ca 110 lägenheter.
Målsättningen är att skapa ett attraktivt boende i Gullberna Parks ek- och
bokskog med omedelbar närhet till vatten. En ny detaljplan upprättas i syfte
att justera de byggrätter som gällande plan medger.
Trafikmatningen till de nya fastigheterna i söder sker genom en ny
kvartersgata som kopplas till Backsippevägen. Planförslaget innebär en gata
som ges en maxbredd på 5,5 meter och gatan avslutas med en platsbildning
som medger vändning för personbilar. Större fordon vänder med
backvändning. De nya fastigheternas parkering sker dels under husen men
även genom vinkelparkering mot den nya kvartersgatan. Punkthusen i norr
nås genom den befintliga Backsippevägen. Parkeringen för de båda
punkthusen löses genom ett parkeringsgarage med infart från
Backsippevägen. Planområdet kan anslutas till befintligt vatten- och
avloppsnät som går utmed Backsippevägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli meddelat att man
inte har något att erinra mot planförslaget.

forts. § 99
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forts. § 99
Yrkande
Roger Poka (MP) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot Pokas
avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Östra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.960.214

§ 100
Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m.fl., Västra delen, Gullberna
Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i den västra delen av Gullberna Park och omfattar en
del av bokskogen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av framför allt
flerbostadshus. Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder, delar av
dessa kan bytas ut mot skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och/eller
kontorshus. En förtätning med bebyggelse har stöd i gällande detaljplan för
området. En ny detaljplan upprättas i syfte att justera de byggrätter som
gällande plan medger.
De befintliga gatorna Astervägen, Hultvägen, Kolonivägen och Aklejavägen
utnyttjas för tillfart till den nya bebyggelsen. I samband med att antalet
boende i området ökar är det av betydelse att gång- och cykelvägnätet inom
området byggs ut. I detaljplanen föreslås en ny gång- och cykelväg längs
huvudgatorna i Gullbernaområdet, den nya gång- och cykelvägen ska sedan
ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät.
De nya bostadshusen ligger förhållandevis nära Österleden och för att klara
bullersituationen i området föreslås att ett 2,6 meter högt och 350 meter
långt bullerplank utförs längs Österleden. Exploatören svarar för det nya
bullerplanket. Planområdet ansluts till kommunens befintliga vatten- och
avloppsnät. En ny pumpstation kommer att behövas för att serva den nya
bebyggelsen. För detta har två områden för ”byggnad för tekniskt ändamål”
lagts ut i detaljplanen.

forts. § 100
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forts. § 100
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli meddelat att man
inte har något att erinra mot planförslaget.
Yrkande
Roger Poka (MP) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot Pokas
avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.1118.214

§ 101
Detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande.
Planområdet är beläget i den centrala delen av Kungsmarkenområdet.
För området gäller idag detaljplan med allmänt ändamål.
Syftet med planförslaget är att för den norra delen föreslå ändrad användning
till bostäder, centrumfunktioner (samlingslokaler), skola. Befintliga lokaler
inom detta område används idag av Islamiska Kulturföreningen. För den
södra delen föreslås ändrad användning till bostadsbebyggelse i form av
radhus i tre våningar.
Tillfart till planområdets södra del föreslås österifrån via fastigheten
Smörblomman 6 och för den norra delen västerifrån via fastigheten
Smörblomman 11.
Området bedöms ej påverkas av trafikbuller som överskrider riktvärden
och är anslutet till det kommunala va-nätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Yrkande
Göte Henriksson (SD) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Henrikssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
forts. § 101
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forts. § 101
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-08-26

13

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.316.214

§ 102
Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställd för granskning.
Planområdet är beläget i centrala Kättilsmåla och gränsar i väster mot
Kättilsmålavägen. Giserydsvägen går igenom planområdet i östvästlig
riktning.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny villabebyggelse samt att
planlägga den befintliga förskolan i området. Förslaget innebär att 19
friliggande villor kan byggas på stora tomter.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen bygger ut vägar samt va. Gatorna kommer att överlämnas
till vägsamfällighet för drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.1084.214

§ 103
Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande.
Planområdet är beläget på centrala Trossö inom Rosenfeldtskolans område.
Syftet med detaljplanen är att ändra del av befintlig detaljplan från
användning allmänt ändamål till bostadsändamål; studentlägenheter samt
skola. Planändringen kan generera 48 studentlägenheter samt utrymme för
tvätt, förråd och gemensamhetsutrymmen.
Planändringen möjliggör även för en framtida skolverksamhet.
Planområdet föreslås få tillfart från Östra Prinsgatan.
Parkering sker på kvartersmark med planeringsförutsättning 0,15 bil per
hushåll baserat på att planen endast tillåter studentlägenhet/skola, det
centrala läget samt närhet till kollektivtrafik.
Trafikbuller från Östra Prinsgatan och Alamedan bedöms inte överskrida
rekommenderade riktvärden.
Fastigheten är ansluten till det kommunala va-nätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.1082.214

/

§ 104
Detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet (f d Axel Abrahamssons boktryckeri) är beläget mellan
Infartsleden och Gullbernavägen väster om Gullberna Park
Syftet med planen är att dels pröva möjligheten att ge en förändrad
markanvändning inom fastigheten från att endast bestå av småindustriändamål till att även omfatta bilservice, handel och kontor dels att
möjliggöra en utökning av befintlig fastighet på allmän platsmark för att
kunna ge plats för parkeringar och utökad byggrätt.
Tillfart till planområdet sker via Gullbernavägen.
Bullernivåerna från Infartsleden överskrider de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram. För att klara dessa riktvärden införs på plankartan att
”nya byggnaders fasader och fönster ska utformas så att bullernivån inomhus
ej överstiger 40 dBA ekvivalentnivå”. Miljö för utevistelse anordnas längs
den ”tysta sidan” mot Gullbernavägen.
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (parkområde)
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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§ 105
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 17 juni 2009 .

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.1102.452
2009.1106.452
2009.1107.452
2009.1108.452
2009.1015.452
2009.1119.452
2009.1120.452
2009.1024.452
2009.1032.452
2009.1033.452
2009.1034.452
2009.1035.452
2009.1036.452
2009.1047.452
2009.1048.452
2009.1060.452
2009.1075.452
2009.1081.452
2009.1091.452
2009.1092.452
2009.1143.452

forts. § 105
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forts. § 105
2009.1144.452
2009.1160.452
2009.1161.452
2009.1195.452
2009.1204.452
2009.1221.452
2009.1224.452
2009.1225.452
2009.1229.452
2009.1238.452
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Asfaltering Skönstavik
Dnr 2009.1058.339
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Rödeby motionsslinga
Dnr 2009.1058.339
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassning kollektivtrafiken
Trafiksäkerhetsåtgärder Järnvägstorget
Dnr 2009.1059.311
Disposition av 2009 års anslag för inventarier
Arbetsbåt
Dnr 2009.1139.559
Disposition av 2009 års anslag för förnyelse lekplatser 09
Förnyelse lekplatser Lyckeby 09 II
Dnr 2009.1104.332
Disposition av 2009 års klumpanslag pumpförnyelse
Modernisering turbin
Dnr 2009.1121.349
Begäran om ersättning för självrisk vid reparation av framvagn orsakad av
hål i gatan vid infarten till PREEM Oljehamnen.
Dnr 2009.1227.185

forts. § 105
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forts. § 105

Anbud/Tilldelningsbeslut
Anbud - Två begagnade reserv-elverk
VA/Renhållning
Dnr 2008.1354.053
Anbud - Flytbrygga
Dnr 2009.417.052
Tilldelningsbeslut – PE-rör
Dnr 2009.902.054
Tilldelningsbeslut – Nytt dike och våtmark, Ramdala
Dnr 2009.531.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 106
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009
1. § 185
Investeringstillstånd för och finansiering av nya förskola i Jämjö.
Dnr 2008.1922.290
2. § 186
Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler.
Dnr 2009.717.287
3. § 187
Investeringstillstånd för ombyggnad av korsningen Tjurkövägen/Saltövägen/
Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats.
Dnr 2009.533.511
4. § 192
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan.
Dnr 2009.338.312
5. § 193
Investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i Hoglands Park,
etapp I.
Dnr 2009.246.331
6. Svea Hovrätts dom, daterad den 23 juni 2009, Mål nr M 5758-08
Överklagat avgörande
Statens va-nämnds beslut den 10 juni 2008 nr Va 5/08 avseende yrkande om
återbetalning av erlagd anläggningsavgift.
Dnr 2007.2127.344

forts. § 106
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forts. § 106

7. Länsstyrelsens beslut den 22 juni 2009, dnr 551-4275-05, 1080-50-021,
MPD 16-09
Upphävande och ändring av villkor i gällande tillståndsbeslut avseende
Söremåla avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
Dnr 2005.1032.351
8. Länsstyrelsens beslut den 23 juni 2009, dnr 211-2053-09
Tillstånd till allmän kameraövervakning på Sunnadalskolan och idrottshallen
på adress Sunnadalsvägen.
Dnr 2009.346.291
9. Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2009, dnr 551-259-06 1080-178
MPD 17-08
Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig hamnanläggning, Handelshamnen,
på fastigheterna Karlskrona 4:10 och Karlskrona 2:1. Tillståndet omfattar
även driften av verksamheten.
Dnr 2009.1248.552
10. Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2009, dnr 531-3838-09
Prövning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) angående betydande
miljöpåverkan av planerad infiltration av vatten i Johannishusåsen m m, som
berör Ronneby och Karlskrona kommuner.
Dnr 1999.450.340
11. Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2009, dnr 555-02605-2009
Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledning mellan
Gullberna pumpstation och Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1163.352
12. Länsstyrelsens beslut den 10 juli 2009, dnr 555-02960-2008
Miljörapport år 2007 för Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
Dnr 2009.1168.351
13. Länsstyrelsens beslut den 10 juli 2009, dnr 555-02605-2009
Miljörapport år 2008 för Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
Dnr 2009.490.351

forts. § 106
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forts. § 106

14. Länsstyrelsens beslut den 13 juli 2009, dnr 258-4695-09
Ändring av föreskrift om fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona
kommun.
Dnr 2009.1186.558

Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2009
15.
§ 125
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar
som ej påbörjats.
Dnr 2008.391.042
16.
§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009.
Dnr 2009.345.042
17.
§ 129
Finansiering av investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens musikkårs
lokaler och Sparresalen.
Dnr 2009.716.287
18.
§ 130
Energibesparande åtgärder Saltöskolan och Hästö Medborgarhus.
Dnr 2009.532.375
19.
§ 137
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Dnr 2007.696.312
20.
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009, § 192, rättelse
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan.
Dnr 2009.338.312
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forts. § 106

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 20.
_____
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§ 107
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående vattenläckan i Sunna
kanal. VA/Renhållningsavdelningen kommer att informera vid nämndens
septembersammanträde. Finns det fler liknande svaga punkter? Frågan ställs
av Sven Wallfors (M).
Kerstin Wieslander (S) önskemål om att nämnden får göra studiebesök på
vattentornet i Karlskrona m fl.
2. Åke Håkansson (S), Sven Wallfors (M) och Roger Poka (MP) har
synpunkter på gång- och cykelvägen mellan Hästö och Wämöskolan.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att g-c-vägen ännu inte är färdigställd.
3. Stefan Lundin (FP) ställer fråga angående standard på toaletter m m i
Holmsjö skola. Åke Håkansson (S) yttrar sig.
Information kommer att ges vid nämndens septembersammanträde.
4. Lars-Göran Forss (M) anser att förvaltningen bör ta fram ett standardpaket med information och service för gästhamnarna. Ordföranden, Tommy
Olsson (KD), Lars-Göran Forss (M) tillika ordförande i Båtrådet och
ansvariga inom tekniska förvaltningen samlas till möte för genomgång av
ärendet.
I samband härmed bör också husbils-/husvagnsparkeringen, skyltning etc, i
handelshamnen ses över.
Kerstin Wieslander (S), Lars-Göran Forss (M) och ordföranden yttrar sig.
5. Nord Stream projektet
Mellanlager för gasrörssektioner på Verkö.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 september 2009
§ 108 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-07-31”
- Vattenläcka Sunna kanal
- Holmsjö skola
§ 109 Förslag till sammanträdesplan 2010
§ 110 Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
§ 111 Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
nämnden
§ 112 Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan
§ 113 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa
§ 114 Investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöbrister i stadsbiblioteket
§ 115 Utvecklingsplan Hoglands park
§ 116 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskronas centrala
delar
§ 117 Svar på motion: Hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors
§ 118 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 119 Meddelanden
§ 120 Övrigt
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Plats och tid

Skrävle församlingshem
Onsdagen den 30 september 2009 kl 13.30 – 15.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Lennart Svantesson (KD)
Claes-Urban Persson (S)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Anders Kumlin
Förvaltningschef Hans Juhlin, samhällsbyggnadsförvaltningen,
§ 115
Projekteringschef Jan-Anders Glantz, § 115
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Stefan Lundin

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Stefan Lundin

§§ 108 - 120

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 6 oktober 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 108
Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2009-07-31”
Dnr 2009.363.026
b. Vattenläcka Sunna kanal
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.
Claes-Urban Persson (C) påpekar att informationen i samband med
vattenläckan var mycket dålig.
Ordföranden och förvaltningschef Anders Jaryd yttrar sig.
c. Holmsjö skola
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.1392.100

§ 109
Sammanträdesplan 2010
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2010
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.345.042

§ 110
Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 september 2009 lämnat
delårsbokslut per den 31 augusti 2009 och prognos för 2009 för tekniska
nämndens verksamheter. Prognosen på +14 mkr för skattefinansierade
verksamheter överensstämmer med det nya resultatkrav på 14 mkr som
beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2009 § 28, att stoppa planerat
underhåll inom tekniska nämndens fastigheter motsvarande 9 mkr och att
stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
För avgiftsfinansierade verksamheter överensstämmer prognosen med
budgeterat resultatkrav 1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 31 augusti 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med
anledning av
- tekniska justeringar, ex löneökningar, lägre personalomkostnader
- ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
- nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld,
upphandling/inköp
För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk
hushållning har effektmål antagits för 2009. Följande måluppföljning
lämnas:
- Av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 58 % av planerat underhåll.
För övriga mål krävs uppföljning på helår och uppföljning kommer därför
att lämnas i årsbokslutet.

forts.
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forts. § 110
Periodens resultat avvikelse mot budget per den 31 augusti 2009, +693 tkr
Beslutat budgeterat resultat för perioden är 1 172 tkr för avgiftsfinansierade
verksamheter och för skattefinansierade verksamheter är periodiserad budget
på 675 tkr.

Skattefinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget, -3 579 tkr.
Centrala verksamheter, resultat avvikelse mot budget, -669 tkr.
Prognos 2009 för centrala verksamheter är nollresultat.
Preliminärbokade poster, resultat avvikelse mot budget, -6 823 tkr.
Prognos 2009 för preliminärbokade poster är nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet, resultat avvikelse mot budget, +2 978 tkr.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är +5,0 mkr.
Fastighetsavdelningen, resultat avvikelse mot budget, +935 tkr.
Prognos 2009 för fastighetsavdelningen är +9 mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget + 4 272 tkr.
Gata/hamnverksamhet, resultat avvikelse mot budget -537 tkr.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet är -1,3 mkr mot budgeterat resultat.
Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamhet, avvikelse mot budget
+ 4 809 tkr.
Prognos 2009 för VA/Renhållningsavdelningen är +1,3 mkr mot budgeterat
resultat.

Personalnyckeltal
I tekniska nämndens målprogram för 2007-2010 finns inskrivet att vi 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 2007 – 2009 visar att antalet sjukdagar per anställd har
minskat. Helårsprognosen pekar mot 13,38 sjukdagar år 2009 att jämföras
med 15,73 för år 2008.
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forts. § 110
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, Anders Kumlin, fastighetschef och
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2009.
_____
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Kommunens revisorer
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Serviceförvaltningen, löneenheten TF
Akten

2009.339.002

§ 111
Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutade den 25 mars 2009 om ny delegationsordning
för tekniska nämndens verksamheter. Därefter har kommunfullmäktige
den 28 maj 2009 beslutat om nya riktlinjer för investeringar i Karlskrona
kommun. Det innebär att tekniska nämndens delegationsordning måste
revideras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 september lämnat yttrande och
beslutsförslag.
I delegationsförteckningen har ändring gjorts i 2 kap Ekonomi punkt 2,
disposition av verksamhetsspecifika anslag. Tekniska nämnden delegerar till
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera, rätt att besluta om disposition
av verksamhetsspecifika anslag till investeringar som understiger 1 000 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa förändring i delegationsförteckning enligt redovisat förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2009.1395.286

§ 112
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan
Vid årsskiftet 2008/2009 fick tekniska förvaltningen i uppdrag från
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet 2009-2011 att genom
lokaleffektivistering spara 7 mkr -2009, 10 mkr -2010 och 12 mkr -2011
och att om möjligt flytta kommunala verksamheter från externa hyresvärdar till egna lokaler.
En genomgång och analys av samtliga externa kontrakt gjordes under januari
2009 och ett antal möjliga objekt identifierades. Ett av dessa var Kulturskolan som är inhyrd i Skeppsgossekasernen, som ägs och förvaltas av
Statens Fastighetsverk.
Sonderingar hos utbildningsförvaltningen avseende kv Psilander, där bland
annat Thörnströmska gymnasiet med estetiska programmet är inrymda,
visade på möjligheter att samlokalisera med Kulturskolan. För att Kulturskolan ska få en egen identitet/egna lokaler föreslås att AV-centralen flyttas
till lokaler ute på Gullberna. Inflyttning kan ske utan större anpassningar
eller investeringar.
Den investering som behöver göras i kv Psilander, och som är beräknad
utifrån schablonkostnader, för att anpassa de lokaler där AV-centralen sitter
idag till Kulturskolans behov uppgår till ca 3,5 mkr, vald avskrivningstid
15 år. När det gäller lokalerna i kv Psilander är hyreskostnaden beräknad till
0 kr eftersom kommunen redan äger dessa lokaler, det som tillkommer är
endast kapitalkostnaden för investeringen enligt ovan, d v s 410 kkr.
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forts. § 112
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 september lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av delar av
kv Psilander i samband med flytt av Kulturskolan, samt
2. att omdisponera 3,5 mkr från tidigare beslutat investeringstillstånd för
Marinens Musikkårs ombyggnad i kv Sparre. Dessa investeringsmedel
återställs sedan till Marinens Musikkårs ombyggnad i 2010 års budget.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2009.504.252

§ 113
Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa
Handikappnämnden har den 9 september 2009 § 39 uppdragit åt tekniska
förvaltningen att återkomma med kostnadsförslag för att tillskapa en
korttidsverksamhet i kv Blåvingen 1, Bergåsa. Syftet är att flytta befintlig
verksamhet, och därmed lämna 2-4 villor som idag har brandskyddsdispens
fram till årsskiftet 2010/2011. De villor som handikappförvaltningen
eventuellt behöver ha kvar, kommer att kräva brandskyddsåtgärder.
Korttidsverksamheten kommer att inrymma fyra avdelningar samt
gemensamhetsutrymme, miljöhus och förråd, vilket motsvarar cirka
1 400-1 500 kvm byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till cirka
20 000 000 – 22 000 000 kr inklusive projekteringskostnad.
Finansieringen av nybyggnationen ryms till 10 Mkr av investeringsmedel
inom ramen för ”Ersättning gruppboende” i investeringsbudget för 2009.
Resterande investeringsmedel, 10-12 Mkr, föreslås tas från 2010 års budget.
Projekteringskostnaden uppskattas till cirka 800 000 kr.
Handikappförvaltningen ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i det
fall investeringen inte fullföljs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 september lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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forts. § 113
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende korttidsboende i
kv Blåvingen 1, Bergåsa, samt
2. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.326.880)
Kulturnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2006.991.881

§ 114
Investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöbrister i
stadsbiblioteket
Kommunstyrelsen har den 3 februari 2009 § 40 beslutat att ge
kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag
på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek.
Stadsbiblioteket består av två hus, sammanbyggda över ”Langemarksgången”, och ytan uppgår idag till ca 2 700 kvm.
Kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14
september beskrivit stadsbibliotekets funktioner idag och vad som är viktigt
ur arbetsmiljöperspektiv.
Nedan redovisas de arbetsmiljöområden, vilka särskilt beaktats i de
övergripande skyddsronderna samt de beräknade kostnaderna för att uppfylla
en godtagbar nivå på dessa:
-

Belysning – 425 tkr
Klimat/Ventilation – ca 1,5 mkr
Säkerhet – gäller enbart styrning till hissar – 30 tkr/135 tkr
Städning – utökning städtid – ca 260 tkr
Skyltning – enligt utredning gjord för ca 5 år sedan – ca 70 tkr
Tillgänglighet – ej kostnadsberäknad

Utöver dessa områden påpekas även brister rörande brandskydd.
Flera områden i de övergripande skyddsrondsprotokollen kräver en djupare
analys med förslag på åtgärder och tillhörande kostnadsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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forts. § 114

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att för åtgärdande av prioriterade arbetsmiljöbrister i stadsbiblioteket
omdisponera 2 000 000 kr av investeringsanslaget för skolor/förskolor i
2009 års budget, samt
2. att meddela investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöbrister i
stadsbiblioteket.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.146.210)
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2009.246.331

§ 115
Utvecklingsplan Hoglands park
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av 2002 års
översiktsplan den 29 augusti 2002 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön. Kommunstyrelsen beslutade därefter
den 9 november 2004 att ge projektet i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder
så att Hoglands park blir en öppen och säker plats.
Gehl Architects från Köpenhamn involverades att tillsammans med
Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys som utmynnade i rapporten
”Strategi Karlskrona”. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla
kvaliteter samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse och den
offentliga miljön. Ett mål har varit att utöka Trossös kommersiella centrum
mot Fisktorget och Kungsplan. Parallellt pågår utredning av nytt
stadsbibliotek lokaliserat till Kungsplan och arkitektuppdrag för en ny
stadsdel på Pottholmen.
Avseende Hoglands park har arbetet inletts med en historisk värdebeskrivning upprättad av Restaurator 2007. Trädinventering har genomförts
som visar att väldigt många träd är i dålig kondition. Med detta som grund
har därefter landskapsarkitekten Ulf Nordjell anlitats för att fram en
utvecklingsplan för Hoglands park med mottot: bevarande, rekonstruktion
och utveckling.
Arbetet har skett i nära samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen,
tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och fastighetsägarna
runt parken och har också förankrats hos medborgarna genom offentliga
möten och föreläsningar där båda tjänstemän och politiker deltagit.
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forts. § 115
Genomförande av utvecklingsplanen för Hoglands park föreslås ske i etapper
där det är önskvärt att föreslagna åtgärder färdigställs inom fem år. Etapp I
avseende nya alléer mot Landbrogatan och Norra Kungsgatan har påbörjats
och är budgeterad till 3 mkr. Dessa arbeten planeras vara klara till årsskiftet.
En överslagsmässig kostnadskalkyl har upprättats med utvecklingsplanen
som underlag:
- Park
25 mkr
- Byggnad – ett modernt Schweizeri
20 mkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har i skrivelse
den 8 september lämnat yttrande och beslutsförslag.
Hans Juhlin, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, och
Jan-Anders Glantz, projekteringschef tekniska förvaltningen föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands
park med tillhörande kostnadskalkyl.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands park med
tillhörande kostnadskalkyl. Medelstilldelning och etappindelning behandlas
vid kommande budgetbehandlingar.
_____
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Kommunstyrelsen (2009.266.512)
Tekniska förvaltning/Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2009.748.512

§ 116
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i
Karlskronas centrala delar
I ett medborgarförslag har Lars Hellstedt föreslagit att generell
hastighetsgräns i Karlskronas centrala delar ändras till 40 km/tim. Som
motivering anges lugnare trafikrytm och förbättrad trafiksäkerhet.
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra en
trafiknätsanalys i Karlskrona. Trafiknätsanalysens syfte är att beskriva
trafiknätet och belysa brister samt att komma med förslag på förbättringar.
Trafiknätsanalysen kommer bland annat att ligga till grund för kommunens
framtida trafiksäkerhetsarbete och däribland ändringar av hastighetsbegränsningar.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 10 augusti att resultatet
av trafiknätsanalysen bör avvaktas innan beslut tas om större förändringar av
hastighetsgränserna i Karlskrona. Färdigställandet av rapporten är beräknat
till utgången av 2009. En översyn av hastighetsgränserna utifrån vägverkets
riktlinjer för de ”nya” hastighetsgränserna (40, 60, 80) kommer troligen att
påbörjas under 2010.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2009,
§ 17.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.1070.510)
Tekniska förvaltning/Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2009.29.512

§ 117
Svar på motion: Hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i
Torskors
I en motion har Patrik Hansson (S) föreslagit att hastighetsdämpande
åtgärder anordnas på Stora vägen i Torskors.
Tekniska förvaltningen avser att genomföra flera trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Stora vägen genom Torskors. Det handlar dels om utbyggnad av
en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Rosenholmsvägen och
Stålvägen/Gullbernavägen samt ombyggnad av befintliga busshållplatser på
Stora vägen till en timglashållplats. Åtgärderna beräknas vara färdigställda
vid utgången av 2009.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 8 augusti 2009 att
ovanstående åtgärder kommer att medföra en avsevärd förbättring av
trafiksäkerheten för gående och cyklister och kommer även att ha en
hastighetsdämpande effekt. Resultatet av åtgärderna bör avvaktas för att se
om det då fortfarande finns behov av ytterligare hastighetsdämpande
åtgärder.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2009,
§ 18.
Ordföranden föreslår bifall till motionen. Tekniska nämnden beslutar enligt
förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
_____
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§ 118
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 18 augusti 2009
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 19 augusti 2009 .

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
Dnr 2009.1246.452
Dnr 2009.1247.452
Dnr 2009.1269.452
Dnr 2009.1271.452
Dnr 2009.1282.452
Dnr 2009.1283.452
Dnr 2009.1285.452
Dnr 2009.1302.452
Dnr 2009.1308.452
Dnr 2009.1323.452
Dnr 2009.1330.452
Dnr 2009.1365.452
Dnr 2009.1366.452
Ersättning för reparation av skador orsakade av hål i gatan på Näktergalsvägen i Lyckeby
Dnr 2009.1146.185
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forts. § 118
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Stortorget den 19 september 2009,
kl 08.00-15.00.
TN 27/09

Anbud/Tilldelningsbeslut
Externa analystjänster
Reparation av kaj 2 Verkö
Nybyggnad förskola Jämjö 6:1 2009-2010

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 119
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 13 augusti 2009, dnr 505-4868-09
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i hämtning
av avfall på fastigheten Tjurkö 3:17 i Karlskrona kommun
Dnr 2009.974.452
2. Länsstyrelsens beslut den 18 augusti 2009, dnr 555-5003-09
Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledningen vid
Gullbernavägen 31
Dnr 2009-08-18
3. Länsstyrelsens beslut den 19 augusti 2009, dnr 555-4710-09
Bräddningar, orsakade av hydrauliska belastningar på ledningsnätet, vid
Koholmens ARV och flera pumpstationer.
Dnr 2009.1281.352
4. Länsstyrelsens beslut den 21 augusti 2009, dnr 505-5062-09
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i hämtning
av avfall på fastigheten Fågelmara 5:90 i Karlskrona kommun
Dnr 2009.1092.452
Kommunstyrelsens beslut den 11 augusti 2009
5. § 212
Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter
Dnr 2009.1266.043
6. § 213
Yttrande över revisionsrapport granskning av lokalförsörjningsprocessen.
Dnr 2009.276.007
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forts. § 119
7. § 216
Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt
miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
Dnr 2009.757.340
8. Länsstyrelsens beslut den 1 september 2009, dnr 555-05202-2009
Angående underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledning mellan Gullberna pumpstation och Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2009.1339.352

Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2009
9. § 146
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009.
Dnr 2009.144.026
10. § 148
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2008.1399.109
11. § 152
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Dnr 2009.1354.042
12.
Länsstyrelsens beslut den 2 september 2009, dnr 513-2121-09
Upphävande av vattenskyddsområde med skyddsrumsföreskrifter i Ramdala.
Dnr 2008.1935.349

Kommunstyrelsens beslut den 8 september 2009
13. § 230
Begäran om investeringstillstånd avseende ny spolbil.
Dnr 2009.919.359
14. § 231
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp
Trummenäs – Gullberna.
Dnr 2009.903.344
forts.
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forts. § 119
15. § 232
Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo.
Dnr 2009.1239.293
16. § 246
Svar på medborgarförslag om uppförande av återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Dnr 2008.43.456

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-16.
_____
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§ 120
Övrigt
1. Dagens program
Ordföranden och S-gruppen, genom Claes-Urban Persson, tackar
1:e v ordförande Jörgen Johansson (C) för information om landsbygdsprojektet ”Sälleryd växer” och visning av enskilda vägen till Lillgårdarna,
Fabbesjöns badplats, vandringsled, Skrävle skola/förskola och motorikbana.
2. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 september 2009, § 175,
beslutat bifalla en motion angående Bastasjö friluftsområde.
Av beslutet framgår bland annat ”att tekniska förvaltningen kommer att
påbörja iordningställandet av vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att
skyltningen till Bastasjö friluftsområde förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara färdigställd till våren 2010. En grusad gång- och
cykelväg kommer att ordnas längs allén till Bastasjö gård i samband med
framdragning av vatten och avlopp till gården”.
Claes-Urban Persson (S) påpekar att det är viktigt att arbetena som ska
utföras 2009 blir åtgärdade.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 oktober 2009
§ 121 Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
§ 122 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 och prognos 2009
§ 123 Ny VA-taxa för Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2010
§ 124 Ny renhållningstaxa för 2010
§ 125 Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
§ 126 Investeringstillstånd bullerskydd Österleden/Wämöparken
§ 127 Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnad på Ringöhemmet för personer
med dubbel problematik
§ 128 Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl, Torskors Industriområde, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 129 Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 130 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen, Gullberna Park, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 131 Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 132 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 133 Meddelanden
§ 134 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 14.00 – 16.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S) kl 14.00-16.05, §§ 121-124
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (S)
Stefan Lundin (FP)
Kerstin Wieslander (S) kl 16.05-16.40, §§ 125-134

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Kerstin Wieslander (S) kl 14.00-16.05, §§ 121-124
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson, kl 14.00-16.05
Renhållningsingenjör Christer Carlsson, kl 14.00-16.05
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson,
kl 14.30-16.25
stf ekonomichef Bengt Nilsson, kommunledningsförvaltningen,
kl 14.00-15.20
Sekreterare Mariette Karlsson
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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

§§ 121 - 134

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 6 november 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 121
Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
Bengt Nilsson, stf ekonomichef, kommunledningsförvaltningen,
informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.345.042

§ 122
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 och prognos 2009
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 9 oktober 2009 lämnat
budgetuppföljning och investeringsuppföljning per den 30 september 2009
och prognos för 2009 för tekniska nämndens verksamheter som
överensstämmer med tilldelade budgetbeslut.
Prognos på +14 mkr för skattefinansierade verksamheter
överensstämmer med det nya resultatkrav på 14 mkr som beslutades av
kommunfullmäktige den 23 april 2009 § 28 att stoppa planerat underhåll
inom tekniska nämndens fastigheter motsvarande 9 mkr och att stoppa
planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
Prognos +1,8 mkr för avgiftsfinansierade verksamheter
överensstämmer med budgeterat resultatkrav.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 30 september 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009
med anledning av
- tekniska justeringar, exempel löneökningar, lägre personalomkostnader
- ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
- nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld, upphandling/
inköp.
För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk
hushållning har effektmål antagits för 2009. Följande måluppföljning
lämnas:
- av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 59 % av planerat underhåll.
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forts. § 122
Periodens resultat avvikelse mot budget den 30 september 2009,
-17,1 mkr
I resultatet finns preliminärbokade poster som ej fördelats med anledning av
den stora volym leverantörsfakturor som inkommit sent från leverantör och
av tidsbrist ej kunnat bokföras på rätt verksamhet. Genomgång av ”stora”
kostnadsposter har gjorts och hänsyn måste tas till följande:
-

preliminära kostnader som ej ska ingå i resultatet
preliminärbokade investeringskostnader
10,1 mkr
pågående driftprojekt, ej fakturerade
5,2 mkr
preliminär bokade hyreskostnader för okt-dec
3,7 mkr
preliminärbokade kostnader miljö- och byggnadsnämnden
0,7 mkr

ej periodiserad intäktspost:
- VA/renhållningsavgifter för september
ej periodiserad kostnadspost:
- ej periodiserade mediakostnader

10,5 mkr

3,5 mkr

Korrigerat resultat den 30 september 2009, avvikelse mot budget
+9,5 mkr

Skattefinansierad verksamhet
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är +5,0 mkr.
Prognos 2009 för fastighetsavdelningen är +9,0 mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet är -1,3 mkr mot budgeterat resultat.
Prognos 2009 för VA/renhållningsavdelningen är +1,3 mkr mot
budgeterat resultat.
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forts. § 122

Personalnyckeltal
Antal sjukdagar per anställd har minskat per den 31 augusti 2009.
Helårsprognosen pekar mot 13,45 sjukdagar år 2009 att jämföras med 15,63
för år 2008.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1568.041

§ 123
Ny VA-taxa för Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2010
VA-taxan har de senaste åren höjts med 50 öre kubikmetern och den fasta
avgiften har höjts med 100 kronor exklusive mervärdesskatt.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 12 oktober 2009 att
den rörliga avgiften höjs för 2010 från 18.50 till 19.00 kronor och den fasta
avgiften från 2900 till 3 000 kronor för vattenmätare Qn 2.5.
Övriga mätarstorlekar höjs också med 100 kronor.
Anläggningsavgiften har inte höjts sedan 1990. Det innebär att vid
utbyggnad i nya bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften
utbyggnadskostnaden. Detta har revisionsfirman Ernst och Young påpekat i
sin rapport där man har gjort revision på VA-verksamheten.
Det sker väldigt mycket privat VA-sanering och kostnaden ligger normalt
mellan 125-175 000 kronor. Många fastighetsägare har därför synpunkter på
att den kommunala avgiften är mycket billigare.
Med hänsyn till ovanstående föreslås därför anläggningsavgiften höjas med
30 000 kronor fördelat enligt följande:
Avgiften avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkten för vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten (D) från
23 000 kronor till 38 000 kronor.
Avgiften avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och D från 22 000 kronor till 37 000 kronor.
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forts. § 123
Taxehöjningen för en villaägare med 150 kubikmeters förbrukning innebär
en höjd månadskostnad med 15 kronor.
Alla ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från 97 500
kronor till 135 000 kronor inklusive mervärdesskatt.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa 2010 års förslag till VA-taxa.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1569.041

§ 124
Ny renhållningstaxa för 2010
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november. 2009 och sju år
framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med den.
1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger på samma nivå som tidigare
så renhållningstaxorna kan i princip ligga kvar på samma nivå. Den nya
taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till kärlstorlek och
tömningsintervall. Det innebär att det generellt blir mindre justeringar av
taxan men att anpassningen enligt ovan medför särskild korrigering av taxan
för villafastigheter med full sortering och hämtning var 4:e vecka.
Minsta kärlstorlek för brännbart har tidigare varit 130 liter och där har
förvaltningen infört en ny kärlstorlek på 80 liter. Motsvarande kärlstorlek
finns inte för det komposterbara.
Alla taxor för flerbostadsfastigheter ligger kvar oförändrat.
Latrintaxorna höjs rätt kraftigt på grund av. ökade kostnader för latrinhanteringen.
Osorterade sopor höjs också för att eftersträva att dessa abonnenter skall
börja sortera.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Renhållningsingenjör Christer Carlsson yttrar sig.
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forts. § 124
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa 2010 års förslag till renhållningstaxa.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1567.290

§ 125
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 30 september 2209, § 60,
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utföra ett förslag till nybyggnation av
förskola på Verkö.
Den planerade utökningen omfattar en paviljongdel i direkt anslutning till
Verkö skola, vilket utökar antalet befintliga 1,5 förskoleavdelningar med
två avdelningar motsvarande ca 360 m2 byggnadsyta.
År 2000 startades en provisorisk förskoleavdelning på Gullberna Park som
skulle flyttas till en ny förskola på Verkö så fort den var byggd.
I de prognoser för förskolebehovet som gjorts kommer behovet av
förskoleplatser i kommunen att öka ytterligare något under 2010.
Detta innebär att lokalerna på Gullberna kan behövas för att möta denna
efterfrågan. Behövs inte lokalerna för denna avdelning avseende utbyggnad
av förskoleplatser så ska dessa lokaler sägas upp, helt eller delvis, och
hyreskostnaden flyttas till de nya lokalerna på Verkö. Det finns två kontrakt
tecknade med fastighetsbolaget Dagon. Det ena kontraktet löper fram till den
1 april 2011 och har därefter tre månaders förlängningstid och tre månaders
uppsägningstid. Det andra kontraktet löper till den 31 december 2010 och
har sex månaders förlängningstid och sex månaders uppsägningstid. Detta
kontrakt innehåller också ett restvärde på 91 000 kronor.
Bedömd investeringskostnad är ca 7 500 000 kronor inklusive
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 740 000 kronor/år.
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Projekteringskostnaden uppskattas till ca 300 000 – 400 000 kronor.
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom ramen för skol- och
förskoleutbyggnad i investeringsbudgeten för 2009 och 2010.
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under hösten 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende nybyggnad av förskola på
Verkö, samt
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
______
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1220.425

§ 126
Begäran om investeringstillstånd avseende bullerskyddsåtgärder för
Österleden/Wämöparken
I investeringsbudgeten för 2009 finns 0,5 mkr och för 2010 finns 1,0 mkr
avsatta för bullerskyddsåtgärder för Österleden/Wämöparken.
Wämöparken är en kombinerad evenemangs-, folk- och naturpark med
mycket höga kvaliteter. Förutom att vara en folk- och naturpark, finns det en
liten djurpark som visar den svenska husdjursfaunan.
I kommunens Grönstrukturplan står det att Wämöparken är av värde för hela
tätorten. Den innehåller i stort sett alla funktioner en park bör rymma och att
den dessutom håller en hög kvalitet. Det enda som minskar parkens värde är
bullerstörningen från den intilliggande Österleden.
Tekniska förvaltningen har gjort en bullerutredning för Wämöparken.
Den nuvarande bullersituationen i parken visar på bullervärden som ligger
mellan 60-65 dB(A) på centrala platser i parken till exempel vid den stora
scenen och vid djurparken, där många barnfamiljer uppehåller sig dagligen.
För att förbättra ljudnivåerna i Wämöparken är tekniska förvaltningens
förslag att sätta upp bullerskydd mot Österleden. Förslaget innebär att ett
cirka 200 meter långt och 3 meter högt bullerskydd uppförs vid Wämöfältet
samt att ett cirka 200 meter långt och 1,5 meter högt bullerskydd uppförs
från i höjd med gamla Krutvikens f d Gästgiveri och norrut. För framför allt
det södra, lägre bullerskyddet är det viktigt att det utförs genomsiktligt för att
inte ta bort viktiga utblickar mot fjärdarna i söder, men även i det norra
bullerskyddet är det viktigt att valda delar är genomsiktliga för att bilister
som färdas på Österleden ska kunna se in i parken.
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forts. § 126
Förslaget innebär att bullernivåerna i de centrala delarna av parken reduceras
till maximalt ca 55 dB(A). 55 dB(A) är det riktvärde som Riksdagen har
bestämt ska gälla, vid husfasad, när man bygger nya bostäder eller ny
infrastruktur.
Projektet, som är kostnadsberäknat till 1,5 mkr, kommer att utföras under
vintern/våren 2010 för att stå färdigt i maj 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för bullerskydd för
Österleden/Wämöparken inom ramen 1 500 000 kronor, samt
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 2009 års
anslag med 500 000 kronor och 2010 års anslag med 1 000 000 kronor för
bullerskydd för Österleden/Wämöparken.
_____
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Kommunstyrelsen, Handikappnämnden,
och Socialnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.399.293

§ 127
Nytt hyresavtal med anledning av om- och byggnation på Ringöhemmet
för personer med dubbel problematik
Enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen den 13 oktober 2008 har
handikappnämnden fått i uppdrag att verkställa det så kallade
”Psykiatripaketet” som tidigare presenterats i nämndens boendeplan.
En del i paketet är etablering av ett boende för personer med dubbel
problematik, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, i samverkan med
socialförvaltningen.
Socialnämnden har den 17 november 2008 tagit beslut om att verkställa
boende för personer med dubbel problematik.
Med anledning av detta har handikappförvaltningen och socialförvaltningen
uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB Karlskronahem planera en
om- och tillbyggnad av delar på Ringöhemmet.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med AB Karlskronahem.
Därefter internhyr handikappförvaltningen och socialförvaltningen
fastigheten från tekniska förvaltningen.
Projektet omfattar ombyggnation i befintligt hus och en nybyggnation i nära
anslutning till densamma. Det vill säga att gamla sjukhemmet kommer att
rivas för att ge plats åt boendet, medan ägarvillan byggs om till personal- och
gemensamhetsutrymmen.
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Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 6 240 000 kronor
exklusive mervärdesskatt.
Med en avskrivningstid om 10 år och räntesats om 4 % blir den
tillkommande årliga internhyran för handikappförvaltningen/
socialförvaltningen cirka 848 000 kronor.
Kostnaden kommer att fördelas lika mellan de bägge förvaltningarna.
Avtalstiden är bunden till 10 år från och med färdig byggnation.
Handikappförvaltningen och socialförvaltningen har accepterat den
tillkommande hyran och medel finns avsatta i budget från och med 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober 2009, reviderad
den 26 oktober 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
AB Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1472.214

§ 128

Detaljplan för del av AUGERUMS-RYD 1:18 m fl, Torskors
industriområde Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Planområdet är beläget i Torskors industriområde ca 8 km nordost om
Karlskrona. Området ligger på båda sidor om Tennvägen norr om Stålvägen.
Planområdet gränsar i söder till verksamhetstomter samt till
verksamhetstomter i norr och mot naturmark i norr, öst och väst.
Detaljplanen syftar till att skapa utökat område för industri i anslutning till
befintligt industriområde på Tennvägen i Torskors industriområde.
Detaljplanen medger område för industri. Största byggnadsarean är 40 % av
fastighetsarean. Högsta tillåtna byggnadshöjd är begränsad till 10 meter.
Inom planområdet finns idag en 3G-mast samt en vattenreservoar med
komplementbyggnader. Planområdet trafikmatas från Tennvägen som
genomkorsar Torskors industriområde från Stålvägen. Angöring samt
parkering skall lösas inom respektive industritomt. Planområdet är anslutet
till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Det finns befintliga vatten- och avloppsledningar som går från Tennvägen
till befintlig vattenreservoar i anslutning till lokalgatan öster om Tennvägen.
Tekniska förvaltningen föreslår att lokalgatan breddas till 7 meter och att ett
5 meter brett U-område läggs ut norr om lokalgatan för att säkerställa plats
för befintliga VA-ledningar. I övrigt har förvaltningen inget att erinra mot
planförslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att lokalgatan öster om Tennvägen breddas till 7 meter och att ett
5 meter brett U-område läggs ut norr om lokalgatan, samt
2. att i övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för del av AUGERUMS-RYD
1:18 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona kommun, Blekinge län.
______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2007.647.214

§ 129

Detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m fl, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i Lyckeby mellan Lyckeby ekbacke och
Stationsvägen. Planområdet omges i den norra delen av naturområde och
småskalig bebyggelse. Söderut ligger trafikbelastade områden med
storskaliga byggnader som vårdcentral och köpcentrum.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny
bostadsbebyggelse i tre till sju våningar genom komplettering och
omvandling av befintlig stadsdel. Ett särskilt boende för äldre samt service
för äldre boende i stadsdelen avses inrymmas i de nya byggnaderna.
Öster om Lyckebyvägen föreslås en grupp bostadshus bestående av ett
särskilt boende för äldre med 40 lägenheter och dagcentral samt två punkthus
med 45-50 lägenheter. Väster om Lyckebyvägen föreslås nya bostadshus
med 30-35 lägenheter. En ny tomt för verksamheter tillskapas mot
Stationsvägen. Detaljplanen anpassas till befintlig bostadsbebyggelse inom
Vedebylunds gård och skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och
gårdsmiljön som helhet. Lyckebyvägen, som har avlastats genom tillkomsten
av Järavägen, skiftar karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen
Lyckebyvägen – Riksvägen byggs om till cirkulationsplats.
En hastighetssänkning föreslås på Lyckebyvägen, vilket gör att idag
trafikstörda lägen längs Lyckebyvägen kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Trafikmatning till området sker genom befintliga vägar.
För den östra delen av nybyggnationen löses parkeringen genom ett garage
under mark samt genom en markparkering mot Lyckebyvägen. För den
föreslagna bebyggelsen väster om Lyckebyvägen löses parkeringen på
tomtmark i anslutning till husen. En ny gångbana byggs längs Riksvägen och
Lyckebyvägen.
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forts. § 129
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m fl,
Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2009.960.214

§ 130

Detaljplan för del av GULLBERNAHULT 31 m.fl., Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är utställd för allmän granskning.
Planområdet är beläget i den västra och norra delen av Gullberna Park och
omfattar en del av bokskogen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
uppförande av framför allt flerbostadshus. Delar av dessa kan bytas ut mot
skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och/eller kontorshus. En förtätning
med bebyggelse i detta läge har stöd i gällande detaljplan för området.
En ny detaljplan upprättas i syfte att justera de byggrätter som gällande plan
medger. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder.
De befintliga gatorna Astervägen, Hultvägen, Kolonivägen och Aklejavägen
utnyttjas för tillfart till den nya bebyggelsen. I samband med att antalet
boende i området ökar är det av betydelse att gång- och cykelvägnätet inom
området byggs ut. I detaljplanen föreslås en ny gång- och cykelväg längs
huvudgatorna i Gullbernaområdet, den nya gång- och cykelvägen ska sedan
ansluta till befintligt övergripande gång- och cykelvägnät. I samband med
detaljplanen har en trafik- och parkeringsutredning tagits fram i syfte att
redogöra för dagens situation, visa hur den kommer att påverkas av
utbyggnaden samt ge förslag på åtgärder som kan förbättra trafikmiljön
De nya bostadshusen ligger förhållandevis nära Österleden och för att klara
bullersituationen i området föreslås att ett 2,6 meter högt och 350 meter långt
bullerplank utförs längs Österleden. Planområdet ansluts till kommunens
befintliga vatten- och avloppsnät. En ny pumpstation kommer att behövas
för att serva den nya bebyggelsen. För detta har två områden för ”byggnad
för tekniskt ändamål” lagts ut i detaljplanen.
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forts. § 130
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Yrkande
Roger Poka (MP) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot Pokas
avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag.

Således beslutar tekniska nämnden
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2009.1479.214

§ 131

Detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i den västra delen av Karlskrona med närhet till
Blekinge Tekniska Högskola. Området begränsas av Polhemsgatan i öster,
kvarteret Grenadjären i norr och befintlig bebyggelse i väster och söder.
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse alternativt kontor,
handel och skolverksamhet. Planförslaget medger byggrätt i tre och fyra
våningar samt parkering i källare. Målsättningen är att uppnå en attraktiv
miljö för boende, kontor, skolverksamhet och handelsverksamhet med närhet
till centrum och Blekinge tekniska högskola, i en miljö med fungerande
infrastruktur och service. Den föreslagna bebyggelsen skapar ett mer slutet
gaturum längs Polhemsgatan. Planen möjliggör även ett öppnande av
Grenadjärgatan för genomgående trafik genom att parkmark överförs till
gatumark. En byggrätt för transformatorstation inom kvarteret Grenadjären
får ett ändrat läge. Planområdet föreslås anslutas till kommunens vatten- och
avloppsnät som går utmed Polhemsgatan
Planområdet är utsatt för buller från trafiken längs med Polhemsgatan, öster
om området. En bullerberäkning för väg har genomförts och värdena vid de
planerade fasaderna ut mot omgivande gator ligger över 55 dBA, men under
60 dBA, värdena på innegården ligger runt 45 dBA. Störningsskydd i
planförslaget innehåller bland annat följande bestämmelse: - att bostäder
skall utföras så att samtliga rum avsedda för dygnsvila i varje lägenhet för
högst 45 dB(A) ekvivalentnivå utanför fönster, i de fall 55 dB(A)
ekvivalentnivå överskrids utanför fönster i lägenhet.
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forts. § 131
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m fl, Gräsvik,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 132
Delegation
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 16 september 2009
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 22 september 2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 23 september 2009 .

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
Dnr 2009.1371.452
Dnr 2009.1375.452
Dnr 2009.1376.452
Dnr 2009.1397.452
Dnr 2009.1398.452
Dnr 2009.1399.452
Dnr 2009.1414.452
Dnr 2009.1424.452
Dnr 2009.1433.452
Dnr 2009.1434.452
Disposition av 2009 års anslag för inventarier, diverse utrustning.
Dnr 2009.1436.319
Disposition av 2009 års anslag för inventarier, renovering Lundbergare.
Dnr 2009.1436.319
Disposition av 2009 års anslag för gång- och cykelvägar ospec, GC-väg
Stålvägen.
Dnr 2009.1437.312
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forts. § 132
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassning kollektivtrafik,
ombyggnad busshållsplatser.
Dnr 2009.1438.537
Disposition av 2009 års anslag för tillfälliga förtöjningsplatser korttid,
flytbrygga tillfälliga förtöjningsplatser Trossö.
Dnr 2009.1439.820
Disposition av 2009 års anslag för Sandhamn ombyggnad kaj,
Sandhamn renovering kaj.
Dnr 2009.1440.556
Disposition av 2009 års anslag för Förnyelse lekplatser 09.
Förnyelse lekplatser Lyckeby 09 III.
Dnr 2009.1572.332
Disposition av 2009 års anslag för Parkverksamhet.
Nyanläggning, förbättring parker II.
Dnr 2009.1573.331
Disposition av 2009 års anslag för GC-vägar ospecificerat.
Gångleder Bastasjö/Ådalen.
Dnr 2009.1574.312
Ersättningskrav för utlagda skadeutgifter vid vattenskada på grund av
källaröversvämning i Tving.
Dnr 2009.1257.185
Ersättningskrav för självrisk på fastighet och lösöre vid vattenskada på grund
av källaröversvämning i Tving.
Dnr 2009.1226.185
Vidaredelegation av rätt att beslut om disposition av verksamhetsspecifika
anslag till investeringar som understiger 1 000 000 kronor.
Dnr 2009.265.002

Anbud/Tilldelningsbeslut
Karlskrona Centrumhållplats
Dnr 2009.958.052
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forts. § 132
Hoglands park, trädplanering etapp 1
Dnr 2009.1117.052
Spolbil
Dnr 2009.853.054
Ramdala avloppsreningsverk, maskinanbud
2008.1636.052
Flytbrygga
Dnr 2009.1356.054
Pumpstation Idrottshallen
Dnr 2009.1051.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 133
Meddelanden
1. Handikappnämndens allmänna utskotts beslut den 9 september 2009, § 39
Projekteringstillstånd för lokaler för korttidsverksamhet.
Dnr 2009.504.252
2. Länsstyrelsens beslut den 14 september 2009, 258-4530-09
Ansökan om informationsskylt vid Berntorp, Karlskrona kommun
Dnr 2009.1176.311
3. Näringslivsutskottets beslut den 15 september 2009, § 64
Remiss av Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga
vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län
Dnr 2009.1485.512
4. Länsstyrelsens beslut den 22 september 2009, 258-5446-09
Ansökan om informationsskylt vid Bubbetorp avfallsanläggning, Karlskrona
kommun
Dnr 2009.1491.308

Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2009
5. § 173
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Dnr 2007.696.312
6. § 175
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
Dnr 2008.1892.823
7. § 180
Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Dnr 2008.1856.336
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forts. § 133
8. § 181
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet.
Dnr 2009.746-336
9. § 182
Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby.
Dnr 2008.1639.512
10. § 185
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort buskörning i
dagens centrum.
Dnr 2008.1690.510

11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 30 september 2009, § 60
Ny förskola på Verkö
Dnr 2009.232.290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-11.
_____
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§ 134
Övrigt
1. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om olyckan i oktober när
Polenfärjan rammade landgången på Verkö.
2. Stefan Lundin (FP) ställer fråga om Fiskhamnsutredningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd meddelar att informationsmöte kommer att
hållas tisdagen den 10 november 2009 kl 18.00 i hörsalen, Blekinge läns
museum.
3. Om/när bullerskyddsåtgärder för Österleden/Wämöparken ska utföras
anser Roland Löfvenberg (M) att det är viktigt att en uppröjning/
upprensning sker både innanför och utanför nuvarande staket.
4. Näringslivsenheten inbjuder styrelseledamöter i företagarorganisationerna
i Karlskrona till information och DIALOG med tekniska förvaltningen och
mark- & exploateringsavdelningen den 19 november kl 16-19.
Tekniska nämndens presidie och representant för (S) hälsas välkomna till
informationen.
5. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående nybyggnation i
handelshamnen och gästhamnens framtid.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
I samband härmed tar Roland Löfvenberg (M) upp problemet med
nedskräpning runt återvinningsstationen m m i hamnen.
Veronica Lathe (S) yttrar sig.
Ordföranden besvarar frågan.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 23 november 2009
§ 135 Information
a. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2009-01-01 – 2009-10-31
b. Rapport ”Personalnyckeltal 2009-09-30”

§ 136 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 och prognos för 2009
§ 137 Ny renhållningstaxa för 2010
§ 138 Förslag till taxor år 2010
§ 139 Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet
§ 140 Övertagande av Trummenäs VA-ekonomisk förenings VA-anläggningar
§ 141 Projekteringstillstånd gällande förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan
§ 142 Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 11, Lövgrund
§ 143 Begäran om investeringstillstånd till utökande av Borgmästaregatans ombyggnad till
gågata att även gälla Ronnebygatans västra del
§ 144 Förslag till Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 145 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 146 Meddelanden
§ 147 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Måndagen den 23 november 2009 kl 14.00 – 15.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (KD)
Ove Uppgren (SD)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck, §§ 135-138
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson, §§ 135-144
Gatu/Park/Hamnchef Karl-Johan Svärd, §§ 136-138
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson,
§§ 139-147
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Thomas Åberg

§§ 135 - 147

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 30 november 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 135
Information
a. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2009-01-01 – 2009-10-31.
Dnr 2009.44.108
- Fastighet
- Hamn
- Gata/Park/Mark
- VA/Renhållning
b. Rapport ”Personalnyckeltal 2009-09-30” är utdelad till tekniska
nämndens ledamöter och ersättare.
Dnr 2009.363.026
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.345.042

§ 136
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 och prognos för 2009
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 9 november 2009
lämnat budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 och prognos för
2009 för tekniska nämndens verksamheter som överensstämmer med
tilldelade budgetbeslut.
Prognos på +12 mkr för skattefinansierade verksamheter överensstämmer
inte med det nya resultatkrav på 14 mkr som beslutades av KF den 23 april
2009, § 28, att stoppa planerat underhåll inom TN:s fastigheter motsvarande
9 mkr och att stoppa planerat underhåll av TN:s gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
Prognos 2009 för fastighetsavdelningen är +7,0 mkr.
Prognosen överensstämmer inte med det nya resultatkrav på 9 mkr som
beslutades av KF.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är +5,0 mkr.
Prognosen överensstämmer med det nya resultatkrav på 5 mkr som
beslutades av KF.
Prognos +3,8 mkr för avgiftsfinansierade verksamheter överensstämmer
inte med budgeterat resultatkrav på +1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 31 oktober 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med
anledning av:
- tekniska justeringar, ex löneökningar, lägre personalomkostnader,
- ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter,
- nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld, upphandling/
inköp.
forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-11-23

6

Sammanträdesprotokoll

forts. § 136
Avgiftsfinansierad verksamhet
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet kommer att överensstämma med budgeterat resultat.
Hamnavgifter i form av intäkter för gasrör-, kabel- och oljeleveranser för
2009 blir bättre än budgeterat. Årets prognos revideras från -1,3 mkr till ett
nollresultat under förutsättning:
- att givna förutsättningar för intäkter 2009 avseende färjeverksamhet
infrias i det nya avtalet med Stena Line, samt
- att intäkter för varuavgifter, fartygsavgifter och markarrende avseende
gasrörsprojektet tillfaller gata/hamn/parkavdelningen enligt gällande
beslut.
Prognos 2009 för VA/renhållningsavdelningen är +2,0 mkr mot budgeterat
resultat.
Prognos 2009 för VA-avdelningen överensstämmer med beslutat negativt
resultat på 1,1 mkr.
Kommentarer till periodens resultat:
- ökade intäkter för konsumtions- och anläggningsavgifter.
Kostnadsutvecklingen är gynnsam för renhållningsverksamheten och
prognostiserat resultat för 2009 är +2 mkr.
Det positiva resultatet/utvecklingen beror på:
- ett intensivt arbete att hitta kunder som tidigare ej varit abonnenter, samt
- högre intäkter för fler tjänster i form av extra tömningar.
Investeringar
Bokförda utgifter, samtliga investeringsprojekt 2009-10-31 108,5 mkr
Preliminärbokade investeringsutgifter, ej bokförda på projekt
7,5 mkr
Totalt budgeterade investeringar 2009
Prognos 2009

297,3 mkr
153,3 mkr

Avvikelsen mellan budget och prognos beror på att:
- många investeringsprojekt pågår över årsskiftet och avslutas först 2010,
- några projekt inte startat upp.
Prognostiserat överskott för avslutade projekt 2009 kommer inte att uppgå
till 3 mkr.
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forts. § 136
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Rapport har lämnats till serviceförvaltningen den 10 november 2009.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1569.041

§ 137
Ny renhållningstaxa för 2010
Ärendet behandlades i tekniska nämnden den 28 oktober 2009, § 124.
Tekniska nämndens ordförande har återkallat ärendet från kommunstyrelsen
för revidering/komplettering.
Tekniska förvaltningen har i reviderad skrivelse den 6 november 2009
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november 2009 och
sju år framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med
den 1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger ungefär på samma nivå
som tidigare. Den nya taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till
kärlstorlek och tömningsintervall.
Taxan har en helt annan konstruktion än tidigare taxa, vilken togs över från
Affärsverken 2005. Den nya taxekonstruktionen innebär att kostnader för de
olika avfallsslagen och den fasta avgiften preciseras.
Den fasta avgiften täcker de fasta kostnaderna för renhållningskollektivet,
såsom drift och skötsel av återvinningsgårdar, administrativa kostnader
hämtningsregistrering m.m.
Den rörliga kostnaden täcker kostnader för hämtning, behandling, avfallsoch förbränningsskatter.
Den nya taxekonstruktionen innebär att de olika avfallsslagen täcker sin
egen kostnad och att exempelvis ett 130 l kärl för komposterbart avfall med
hämtning var 14:e dag betalar hälften så mycket för hämtning och
behandling som motsvarade kärl med hämtning en gång/vecka. Detta har till
följd att vissa taxor höjs och vissa taxor sänks både för villa hushåll och
flerbostadsfastigheter i det nya förslaget.
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Generellt har samtliga osorterade abonnemang höjts med ca 10 %, detta för
att få en styrning till de sorterade abonnemangen. Den ökade intäkten har
fördelats på de sorterade abonnemangen och på så sätt bidragit till att hålla
kostnadsökningen nere på dessa abonnemang.
Den nya renhållningstaxan för 2010 innebär en genomsnittlig taxehöjning
med totalt ca 4 %. Det innebär ökade intäkter med 1,5 mkr som ska möta
ökade kostnader i samband med införande av hämtningsregister samt ökat
öppethållande vid återvinningscentralen i Bubbetorp.
Latrintaxorna höjts med 50 % för åretrunttömning och 39 % för
sommarhämtning. Detta på grund av ökade kostnader för hämtning och
behandling.
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 mars 2009.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden tillstyrker förslaget med tillägg:
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
förvaltningen kan uppmuntra till sortering.
Sven Wallfors (m) stöder förslaget.
Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag och
ordförandens tilläggsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden för egen del
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
förvaltningen kan uppmuntra till sortering.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att fastställa reviderat förslag till renhållningstaxa för 2010.
______
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1449.041

§ 138
Förslag till taxor år 2010
Delegation
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som inte
berör taxekonstruktion är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen och har redovisats i särskilt ärende för beslut i
kommunfullmäktige.
Budgetdirektiv
I budgetdirektiven uppmanas nämnder och förvaltningar att utarbeta förslag
i sina taxor att avgiftsnivån anpassas till den allmänna prisutvecklingen.
Direktiven menar att med tanke på förväntad löne- och prisökning förefaller
avgiftshöjning med ca 3 % år 2010 vara realistisk.
Tekniska nämndens taxeförslag följer denna rekommendation och räknar
upp 2010 års taxor med i genomsnitt ca 3 %.
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar därför relativt små intäkter.
Det är därför praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan utöver uppräkning med 3 % och
där tillägg/förändringar gjorts i texten är markerade med blå text i förslaget
och kommenteras nedan.
Taxor som utgår 2010 är markerade med röd text i förslaget.
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Skattefinansierade verksamheter
Varuhamnstaxa
Taxan för lax utgår, efterfrågan finns ej, ingår i övrig fisktaxa.
Hamnservicetaxor
Taxorna för gaffeltruckar tyngre än fyra ton borttages, efterfrågan av denna
taxa finns ej.
Trossföringstaxa
Taxan har inte höjts 2008/2009 och höjning föreslås till kommunens
självkostnadspris och marknadsanpassning.
Arrendeavgifter för masonitstugor och parceller
Dessa taxor ingår ej i taxeförslag 2010, kommer att behandlas i separat
taxeförslag.
Avgifter för sjöbodar m m
Taxan för friggebodar utgår, efterfrågan saknas.
Salutorg, offentlig plats m m
Taxan för torghandel och offentlig plats har föreslås räknas upp
med cirka 3 %. Beloppsavrundningar har tillämpats.
Avgiftsfinansierade verksamheter
fritidsbåtsplatser
Fritidsbåtsplatserna höjs något mer än index för att marknadsanpassas.
Gästhamnsavgifterna höjs inte 2010 med anledning av utredning om
riktlinjer kring gästhamnarnas servicegrad.
Privata båtplatser ändras till att gälla alla båtplatser som ej är i kommunal
regi.
Taxa för laboratorietjänster
Samtliga taxor föreslås vara oförändrade år 2010. Satsning på ny utrustning
2010 ska effektivisera arbetet.
Krav på uppföljning
Att följa utvecklingen av influtna avgifter jämfört med budget
ingår i budgetuppföljningen.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, och gatu/hamn/parkchef Karl-Johan
Svärd föredrar ärendet.
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Roland Löfvenberg (M) ställer fråga angående taxa för parkering av
husbilar i handelshamnen. Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar
frågan. Idag gäller samma taxa som för båtplatser. En översyn kommer att
ske 2010 och ska återrapporteras till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa taxor 2010 i enlighet med föreliggande förslag.
_____
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Kommunrevisionen (2009.17.007)
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1622.007

§ 139
Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet
Revisionsfirman Ernst & Young har på kommunrevisionens uppdrag
genomfört en granskning med syfte att belysa och bedöma om den interna
kontrollen avseende beräkning av avgifter inom tekniska nämnden är
tillräcklig. Granskningen är avgränsad till vatten- och avloppstaxan (VAtaxan) samt renhållningstaxan.
Kommunrevisionen har identifierat ett antal möjliga förbättringsområden i
granskningen som de önskar att kommunstyrelsen och tekniska nämnden
kommenterar och de är följande:
- Det bör tas fram dokumenterade riktlinjer och rutiner för
konstruktion av VA- och renhållningstaxorna samt för beredning av
nya taxeförslag.
Branschorganisationerna Svenskt vatten och Avfall Sverige där Karlskrona
kommun är medlemmar har tagit fram taxeförslag som de rekommenderar att
medlemmarna följer. Tekniska förvaltningen följer dessa taxeförslag som är
anpassade till gällande lagstiftning.
Rutinen för beredning av taxorna är att de skall behandlas i tekniska
nämnden i september månad för att fastställas av kommunfullmäktige i
november.
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forts. § 139
- I riktlinjerna bör även anges en inriktning för taxans utveckling på
kort och lång sikt samt principerna för avgiftsuttag (anläggningsavgift)
avseende anslutning till VA-nätet.
VA-taxan
Tekniska förvaltningen har tagit fram en långtidsprognos till 2015 för
VA-taxan. Den visar framförallt vad som händer med underhållsbudgeten
när Johannishusåsen och ombyggnaden av Karlskrona vattenverks
investeringskostnader slår igenom med sina kapitaltjänstkostnader.
Långtidsprognosen bygger på att den rörliga avgiften höjs med 50 öre
kubikmetern och den fasta avgiften med 100 kronor om året exklusive
mervärdesskatt.
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 30 000 kronor exklusive
mervärdesskatt för 2010. Syftet är att anläggningsavgiften skall täcka
VA-utbyggnadskostnaden vid nya bostadsområden.
Renhållningstaxan
Tekniska förvaltningen har under året gjort nya upphandlingar på all
insamling och behandling av hushållsavfall. Dessa är på sju plus två år.
Entreprenaderna kommer att indexeras med 80 % av renhållningsindex
årligen. Det gör att taxan inte behöver höjas med mer än detta om inga andra
övergripande riksdags- eller andra myndighetsbeslut fattas under tiden.
- Redovisningens transparens när det gäller anläggningsavgifter bör
öka.
Med höjningen av anläggningsavgiften skall VA-kollektivet ta sina egna
kostnader vid utbyggnaden av nya bostadsområden. Utbyggnadskostnaden
kan enkelt jämföras med anläggningsavgifterna i bokföringen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ovanstående kommentarer på identifierade möjliga
förbättringsområden.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1733.344

§ 140
Övertagande av Trummenäs VA-ekonomisk förenings VA-anläggningar
Entreprenadföretaget Claesson&Anderzén tecknade för några år sedan ett
avtal med Karlskrona kommun. Det innebar att de bekostade och drog ut en
vattenledning till Trummenäs från Lösen. De fick också rätt att sälja
anslutningar till huvudledningen, vilket Trummenäs Va-förening gjorde och
även de flesta övriga husen i Trummenäs. VA-föreningen har köpt
fastigheten Torstäva 5:54 och på den byggt ett avloppsminireningsverk där
det är ca 200 fastigheter inkopplade. Dessa är från både föreningen och från
övriga områden på Trummenäs. Alla fastigheter som har kommunalt vatten
betalar avgifter till Karlskrona kommun enligt gällande taxa.
Avloppsabonnenterna betalar avloppsavgifter till Trummenäs VA-förening.
Tekniska förvaltningen har träffat styrelsen för VA-föreningen och kommit
fram till ett förslag på överenskommelse som innebär följande:
Tekniska förvaltningen övertar fastigheten Torstäva 5:54 med befintligt
minireningsverk, alla pumpstationer och VA-ledningar och övriga VAanordningar som ägs av föreningen till en kostnad av 1,1 mkr.
Preliminärt övertagandedatum är satt till den 1 januari 2010. Från detta
datum blir avloppsabonnenterna kunder hos Karlskrona kommun enligt
gällande avloppstaxa. VA-avdelningen ansvarar för driften av
minireningsverket fram tills sjöledningen med avloppspumpstation från
Trummenäs till Gullberna är klar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-11-23

16

Sammanträdesprotokoll

forts. § 140
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Trummenäs
VA-ekonomiska förening att överta alla dess VA-anläggningar inklusive
fastigheten Torstäva 5:54 med minireningsverk från den 1 januari 2010, samt
2. att kostnaden på 1,1 mkr för detta tas från klumpanslaget VA-ledningar i
2010 års budget.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1731.291

§ 141
Projekteringstillstånd gällande förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 januari 2009, § 8, att avsätta
25 mkr till Lyckebyområdet varav 12 mkr till Vedebyskolan. Av de 12 mkr
avser 2 mkr nyanskaffning av inventarier och 10 mkr förnyelse/ombyggnad.
Förnyelsen/ombyggnaden omfattar dels utemiljön samt anpassning/
uppfräschning av inomhusmiljön för att kunna skapa en attraktiv 6-9 skola.
Investeringskostnaden bedöms till ca 10 000 000 kronor inklusive
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 065 000 kronor/år.
Projekteringskostnaden uppskattas till ca 400 000 – 500 000 kronor.
Finansiering ryms inom ramen för skol- och förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten, 4 mkr 2010 och 6 mkr 2011.
Barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att anskaffa inventarier för ca
2 000 000 kronor. Detta anslag har flyttats från tekniska nämndens
investeringsbudget till barn- och ungdomsnämnden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende förnyelsen/ombyggnad av
Vedebyskolan, samt.
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Äldrenämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.912.293

§ 142
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Enligt beslut i äldrenämnden den 20 maj 2009, § 59, fick tekniska
förvaltningen i uppdrag att medverka i planeringen för etablering av
äldreboende i två plan i lokaler vid Gullbernahult 11 (tidigare Gullbernahult
16, numera Gullbernahult 26), Lövgrund.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Dagon. Därefter internhyr äldrenämnden
fastigheten från tekniska förvaltningen.
Äldrenämnden beslutade den 25 april 2007 att etablera ett särskilt boende i
tillfälliga lokaler vid Gullbernahult 11, Lövgrund. Äldrenämndens om- och
utbyggnadsplanering är nu kraftigt försenad. Äldreförvaltningen bedömer
därför att det finns ett stort behov av att ersätta särskilda boenden inom
nämndens verksamhet som idag inte uppfyller kraven på en bra boendemiljö
för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen. Äldreförvaltningen ser
fördelar med att etablera Lövgrund som ett nytt boende intill boendena
Ljungskär och Tvegölja. Mot bakgrund av att lokalerna för äldreboendet var
tillfälliga så har de inte varit anpassade enligt äldrenämndens program för
vårdboende och livsmiljö. Tanken är nu att rätta till detta och bygga om
Lövgrund till ett äldreboende med liknande utformning som
Ljungskär/Tvegölja. Projektet innefattar att man tar i anspråk befintligt
våningsplan på äldreboendet Lövgrund samt våningen under som
Landstinget lämnar.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-11-23

19

Sammanträdesprotokoll
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Tekniska förvaltningen har fått en kalkylerad kostnad av Dagon som innebär
en årliga internhyra för äldreförvaltningen på 1 880 000 kronor/år exklusive
moms. Avtalstiden är bunden till 20 år från och med färdig byggnation och
inget restvärde utgår vid avtalets upphörande.
Äldreförvaltningen har accepterat den nya hyran och medel finns avsatta i
budget från och med 2010, under förutsättning att erforderliga beslut om
budget fattas av äldrenämnden i december månad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Dagon i
enlighet med ovanstående förutsättningar.
_____
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Kommunstyrelsen (2009.290.311)
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.329.311

§ 143
Begäran om investeringstillstånd till utökande av
Borgmästaregatans ombyggnad till gågata att även gälla
Ronnebygatans västra del
Kommunstyrelsen har den 12 maj 2009, § 152, beslutat om investeringstillstånd om 1,5 mkr för ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata.
Fastighetsägarna på Borgmästaregatan och Ronnebygatans västra del
har framfört önskemål om att även ytan i korsningen mellan Ronnebygatan
och Borgmästaregatan ska omfattas av Borgmästaregatans ombyggnad till
gågata, vilket tekniska förvaltningen ställer sig positiv till. Tanken är att
korsningen utformas som ett torg med samma formspråk som
Borgmästaregatan.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6 mkr och 4 mkr till stadsmiljöprogrammet/trafikförändringar och tekniska förvaltningens förslag till
disponering är och som presenterats för kommunstyrelsen den 12 oktober
2009:
Jämjö Torg,
förnyelse
Blekingegatan,
bussgata mot
Borgm kajen
På-/avfart
Rosenholm mot
Ronneby
Stadsförnyelseprogrammet
inkl Hoglands park
Borgmästaregatan,
gågata
Parkgatan, ny
centrumhållplats
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Tekniska förvaltningens investeringsutgift blir 2,2 mkr, varav
investeringstillstånd finns för 1,5 mkr. Totalt är projektet budgeterat till
4,4 mkr, men medfinansieras av fastighetsägarna med 2,2 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Magnus Jacobsson, projektledare/projekteringsingenjör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden tillstyrker förslaget med undantag av utsmyckningen i
korsningen Ronnebygatan/Borgmästaregatan.
Claes-Urban Persson (S) tillstyrker ordförandens förslag.
Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag
och ordförandens tilläggsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden för egen del
att tillstyrka förslaget med undantag av utsmyckningen i korsningen
Ronnebygatan/Borgmästaregatan. Förslag till utsmyckning kommer att
behandlas vid tekniska nämndens sammanträde i december.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av korsningen
Ronnebygatan/Borgmästaregatan i samband med Borgmästaregatans
ombyggnad till gågata, samt
2. att investeringsutgiften på 700 000 tkr finansieras ur
investeringsanslaget stadsmiljöprogrammet på 6 000 000 kr.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Akten

2009.1526.212

§ 144
Förslag till ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun, Blekinge
län”
Karlskrona kommun och Torsås kommun har tagit fram ett gemensamt
förslag till vindkraftsstrategi. Dokumentet redovisas i två delar för respektive
kommun. Syftet med ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun” är att
utgöra policy och underlag för beslut vid framtida vindkraftsetableringar i
kommunen. Strategin, som bland annat ska användas som underlag för
kommunens översiktsplanering, har studerat och analyserat kommunens
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i
förhållande till rådande riksintresse.
Vindkraftstrategin, som är utsänd på remiss, ger klara anvisningar om hur
en vindkraftsutbyggnad skall kunna ske för att undvika att negativa
konsekvenser samt intressekonflikter uppstår. Eftersom vindkraftsstrategin
ska styra utbyggnaden till lämpliga områden bedöms nyttjandet optimeras.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 10 november 2009 att
det är viktigt att satsa på förnyelsebar energi där detta är möjligt. Vindkraft
och förnyelsebar energi ligger helt i linje med förvaltningens miljöarbete.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun”.
_____
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§ 145
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 20 oktober 2009
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 17 november 2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 21 oktober 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.1524.452
2009.1525.452
2009.1531.452
2009.1562.452
2009.1563.452
2009.1564.452
2009.1565.452
2009.1566.452
2009.1577.452
2009.1585.452
2009.1594.452
2009.1599.452
2009.1600.452
2009.1601.452
2009.1607.452
2009.1608.452
2009.1610.452
forts.
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forts. § 145
2009.1611.452
2009.1631.452
2009.1637.452
2009.1638.452
2009.1652.452
2009.1666.452
2009.1688.452
2009.1691.452
Beslutsattestanter Gata/Hamn/Park från och med den 21 oktober 2009.
Dnr 2009.1653.002
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan
Fågelmara och Kristianopel beträffande fastigheten Käringeryd 1:14
Dnr 2009.543.052
Tillfällig lokal trafikföreskrift på Vallgatan i samband med bred/lång
transport 2009-11-09 kl 08.00-15.00.
TN 31/09
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Ronnebygatan
A 1080-2008-0008
B 1080-2008-0009
den 11 november 2009 till och med den 1 maj 2010.
TN nr 33/09
Disposition av 2009 års anslag för tillfälliga förtöjningsplatser Trossö
Dnr 2009.1661.825
Disposition av 2009 års anslag för åtgärder skärgårdshamn Ekenäs.
Dnr 2009.1757.825

Anbud/Tilldelningsbeslut
Ombyggnad kv Sparre
Entreprenad 1 bygg, 2 VS, 3 ventilation, 4 el och 5 sprinkler
Dnr 2009.1728.052
Reparation av Ekenäs kaj nr:3
Dnr 2009.1540.052
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forts. § 145
Exploatering Aspö mad
Dnr 2009.1334.052
Underhållsmuddring inom fastigheten Ungskär 1:8
Dnr 2009.1539.052
Snöröjningsmaskiner
Dnr 2009.1318.052
Flytt av befintlig reservkraft K-na VV
Dnr 2009.971.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 146
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 oktober 2009, § 250
Utvecklingsplan Hoglands park.
Dnr 2007.246.331
2. Länsstyrelsens beslut den 9 oktober 2009, dnr 555-5501-2009
Angående underrättelse om driftstörning på grund av strömavbrott vid
pumpstationen Trädgårdsvägen, Nättraby samt vid Hasslö ARV
den 3 september 2009.
Dnr 2009.1603.352
3. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5913-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 725.
Dnr 2009.1654.512
4. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5912-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 673.
Dnr 2009.1655.512
5. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5910.2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 122.
Dnr 2009.1656.512
6. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5906-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 28.
Dnr 2009.1657.512
7. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5439-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning, förbjuden
vänstersväng, förbud mot infart med fordon och stopplikt på del av E22 i
Blekinge län.
Dnr 2009.1658.512

forts.
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forts. § 146
8. Handikappnämndens allmänna utskotts beslut
den 9 september 2009, § 39
Projekteringstillstånd för lokaler för korttidsverksamhet.
Dnr 2009.504.252

Kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober 2009
9. § 197
Investering i nya inventarier till Vedebyskolan.
Dnr 2009.1710.291
10. § 198
Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
Dnr 2009.345.042
11. § 202
Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Dnr 2009.1711.750
12. § 204
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
Dnr 2009.1395.286
13. Länsstyrelsens beslut den 2 november 2009, dnr 535-5655-09
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken –
ledningsförlängning i St Petriån, fastigheten Milasten 1:23 i
Karlskrona kommun
Dnr 2009.1464.352
14. Länsstyrelsens beslut den 3 november 2009, dnr 258-5697-09
Begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga på riksväg 28 i
samband med julmarknad på Bubbetorps gård 5-6 december 2009.
Dnr 2009.1729.512
15. Regeringsbeslut daterat den 5 november 2009, N2008/147/FIN
Ansökan om tillstånd enligt 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på
kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön
Dnr 2009.198.261
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forts. § 146
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-15.
_____
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§ 147
Övrigt
1. Stefan Lundin (FP) tar upp problemet att det inte finns någon gångbana
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen på Stationsvägen i Rödeby.
Förvaltningschef Anders Jaryd yttrar sig. Information kommer att ges vid
tekniska nämndens sammanträde i december.
2. Claes-Urban Persson (S) påpekar att Stålvägen har blivit för smal för
trafik efter det att det byggts en gångbana mellan Musikgatan och
Spandelstorpsvägen.
Gång- och cykelbanan på Saltsjöbadsvägen är betydligt smalare.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson svarar.
Information om sakuppgifter/regler kommer att redovisas vid tekniska
nämndens sammanträde i december.
3. Ambulanspersonalen vid Landstinget Blekinge har kontaktat Lars-Göran
Forss (M) angående gupp på Sunnavägen vid Lindesnäs. Kan guppen planas
ut eller justeras?
Enligt förvaltningschef Anders Jaryd har projekteringschef Jan-Anders Glantz
och projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson varit i kontakt med
med ambulanspersonalen som också framfört önskemål om styrning av trafiksignalen i korsningen vid Bergåsa.
4. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående kritik mot fiskhamnsutredningen.
Ordföranden besvarar frågan.
Enligt ordföranden ska förslaget behandlas i tekniska nämnden och remitteras
till samtliga registrerade fiskare i Karlskrona kommun. Förslaget fastställs i
tekniska nämnden i samband med översiktsplanen.
Lars-Göran Forss (M) föreslår att tekniska nämnden bör göra studiebesök i
bland annat Saltö och Sandhamns fiskehamnar våren 2010.
5. Ordföranden meddelar att den 16 december 2009 planeras heldag med
information och sammanträde för tekniska nämnden.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 16 december 2009
§ 148 Information
- Arbetsmiljöåtgärder stadsbiblioteket
§ 149 Budgetuppföljning november
§ 150 Tekniska nämndens internbudget 2010
§ 151 Investeringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa
§ 152 Investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i korsningen
Borgmästaregatan/Ronnebygatan
§ 153 Upphävande av tekniska nämndens beslut om investeringstillstånd för ombyggnad
av Oskarsvärnsanläggningen
§ 154 Detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 155 Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 156 Detaljplan för Västra Nättraby 10:3, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 157 Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 158 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 159 Meddelanden
§ 160 Övrigt

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-12-16

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 16 december 2009 kl 14.00 – 16.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

Kerstin Wieslander (S)
Stefan Lundin (FP)
John-Erik Danerklint (S)

Närvarande

ersättare

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

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson
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

§§ 148 - 160

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 21 december 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 148
Information
- Arbetsmiljöåtgärder stadsbiblioteket.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar och kulturnämndens beslut
den 17 november 2009 § 82 delas ut.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.345.042

§ 149
Budgetuppföljning per den 30 november 2009 och prognos för 2009
Tekniska förvaltningen har med skrivelse och beslutsförslag överlämnat
budgetuppföljning per den 30 november 2009 och prognos för 2009 för
tekniska nämndens verksamheter som överensstämmer med tilldelade
budgetbeslut.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 30 november 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonomTF
Akten

2009.1788.041

§ 150
Tekniska nämndens internbudget 2010
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat och antaget i enlighet
med av kommunfullmäktige beslutade, den 25 november 2009,
budgetdirektiv och totala ramar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse reviderad den 7 december 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Internbudgeten har föredragits av respektive avdelningschef under
förmiddagen.
Ett mål är att ”verka för aktivare marknadsföring av Karlskrona som
båtstad och maritimt centrum 2008. Planeras genomföras vintern
2009/2010”.
Lars-Göran Forss (M) meddelar vid sammanträdet att en arbetsgrupp
bildats med deltagare från hela Blekingekusten.
I gruppen ingår bl a Tommy Olsson (KD), Tommy Gustavsson, turistchef
Region Blekinge och Lars-Göran Forss, Riksföreningen Gästhamnar Sv./
Gästhamnsguiden/Elge Teknik HB.
Målsättningen är att få till stånd en samverkan inom Blekinges båtliv.
Genom att ta fram förslag på aktiviteter och samarbete över kommungränserna kan vi på ett bättre sätt marknadsföra båtturismen i
Blekinge Arkipelag.
Målgruppen för marknadsföringen är våra båtturister från Polen, Tyskland,
Danmark och Holland.
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forts. § 150
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna internbudget 2010, samt
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att eftersträva att uppnå de
verksamhetsmål som beskrivs ovan.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att öka tekniska nämndens nettoanslag med 3 195 000 kronor för att täcka
underskottet för färjeverksamheten.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.151.252)
Handikappförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.504.252

§ 151

Investeringstillstånd för kortidsboende i kv Blåvingen 1,
Bergåsa
Handikappförvaltningen har behov av att tillskapa en ny enhet för
korttidsverksamhet. De får då möjlighet att flytta befintlig verksamhet, och
tillsammans med den nya etableringen i Bastasjö, som blev klar under 2009,
lämna 4 stycken villor. Verksamheten i de befintliga husen drivs idag på
dispens från Räddningstjänsten, men då denna upphör vid årsskiftet
2010/2011, måste omfattande åtgärder vidtas för att säkra brandskyddet om
verksamhet skall fortsätta bedrivas.
Det finns också samordningsfördelar med att samla verksamheten till en
plats, jämfört med dagens geografiskt utspridda enheter.
Korttidsverksamheten i kv Blåvingen 1 på Bergåsa, kommer att inrymma två
avdelningar för korttidsboende, samt en avdelning för fritidstillsyn enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta möjliggör för
handikappförvaltningen att erbjuda fritidstillsyn i egen regi, vilket är
nödvändigt då Arenaskolan har aviserat att de i fortsättningen inte har
möjlighet att erbjuda platser för barn över 13 år.
Projektet innebär rivningar av delar i befintlig byggnad, en nybyggnation
sammankopplad med befintligt hus samt en kraftig renovering av resterande
ytor. Den nya anläggningen kommer att ha en total yta på cirka 1 000 m2.
Kalkylerad investeringskostnad uppgår till 19 000 000 kr inklusive
projekteringskostnad.
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forts. § 151
Finansieringen av nybyggnationen ryms till 16 miljoner av
investeringsmedel inom ramen för ”Korttidsboende Blåvingen” i
investeringsbudget för 2009. Resterande investeringsmedel, 3 Mkr, föreslås
omdisponeras från ”Reserv förskolor/skolor” i 2009 års budget.
Handikappförvaltningen kan inte med säkerhet rymma den utökade
driftkostnaden inom ram för år 2011, de kommer därför att driva detta
parallellt som ett särskilt ärende i sin nämnd.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på 4 %, kommer
Handikappförvaltningens internhyreskostnad att uppgå till 1 927 000 kr per
år, detta inkluderar drift och underhåll samt anskaffningskostnaden av
fastigheten på 1 500 000 kr, inköpt av Landstinget 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd till ombyggnation av Blåvingen, samt
2. att omfördela 3 000 000 kronor från investeringsanslaget förskolor/skolor
till ombyggnation av Blåvingen.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.290.311)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.329.311

§ 152
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i
korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan
På uppdrag av tekniska nämndens ordförande har kostnadsförslag framtagits
för uppförande av vattenkonst i korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan
i samband med ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata. Investeringen
beräknas uppgå till ca 1 000 000 kronor varav den konstnärliga
utsmyckningen utgör 500 000 kronor och driftskostnaden uppgår till ca 50
000 kronor. Kapitalkostnaderna täcks inom befintliga ramar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 december 2009 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tre konstnärer föreslås ges i uppdrag att skissa på den konstnärliga
utsmyckningen. En referensgrupp bestående av politiker och tjänstemän, från
kultur-, tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningarna utser vinnande
förslag som kommer att installeras under förutsättning av
kommunfullmäktiges tillstyrkan.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd till uppförande av vattenkonst i
korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan i samband med ombyggnad
av Borgmästaregatan till gågata,
2. att omfördela 1 000 000 kronor från investeringsanslaget för
stadsmiljöprogrammet till uppförande av vattenkonst, samt
3. att utöka kommunbidragsramen år 2010 med 50.000 kronor för ökade
driftskostnader av vattenkonst.
_____
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2008.942.295

§ 153
Upphävande av tekniska nämndens beslut om investeringstillstånd för
ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
Tekniska nämnden beslutade den 25 februari 2009 § 25 att hemställa om
investeringstillstånd hos kommunstyrelsen för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen.
Ärendet i detta utformande är inte längre aktuellt med anledning av att
fastighetsavdelningens hyreskontrakt i kvarteret Sjöblad inte löper ut förrän
den 31 december 2013.
Tekniska förvaltningen föreslår därför i skrivelse daterad den 2 december
2009 att beslutet upphävs.
Tekniska nämnden beslutar
att upphäva tekniska nämndens beslut den 25 februari 2009 § 25 om
investeringstillstånd för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1863.214

§ 154
Detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i centrala Karlskrona i sydöstra delen av Trossö.
Fastigheten möter kajen Kungsbron direkt i öster och avgränsas i norr av
Östra Prinsgatan. Planområdets yta omfattar ca 650 m2. Detaljplanen syftar
till att möjliggöra uppförande av framförallt ett flerbostadshus i en attraktiv
miljö. Planen medger även kontorsändamål i delar eller hela byggnaden.
Förslaget innebär en förtätning av bebyggelsen på Trossö och en
komplettering i känslig stadsmiljö, vilket ställer krav på byggnadens
anpassning, gestaltning och utförande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan. Området har under lång tid varit
kvartersmark och ianspråktaget för verksamheter. Förslaget är förenligt med
översiktsplanens intentioner om byggande på Trossö.
I detaljplanen regleras infartsmöjligheterna till planområdet. Avsikten är att
fastigheten ska nås norrifrån, från Östra Prinsgatan. De nya bostäderna
bedöms ge en trafikökning längs Östra Prinsgatan, men bedömningen är att
trafikökningen kan hanteras av befintlig infrastruktur. Parkering skall lösas
inom den egna fastigheten.
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp.
Fjärrvärmenät finns i närområdet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-12-16

13

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2008.1013.214

§ 155
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubricerad detaljplan är utställd för allmän granskning. Detaljplanen har
tidigare varit i tekniska nämnden (september 2008) i samband med
detaljplanens samråd.
Planområdet är beläget på Torsnäsplatån och detaljplanens syfte är att pröva
möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten 13:25, i anslutning
till befintlig bostadsbebyggelse. Avsikten är att skapa villatomter för
permanentbostäder i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för
Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i
havsnära läge. En exploatering av området möjliggör förbättrad vägstandard
inom planområdet och att en gång- och cykelväg samt fler mötesplatser längs
med Torsnäsvägen möjliggörs. Ett genomförande av planen bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Några
enskilda VA-anläggningar kommer inte att tillåtas inom området. Kommunal
vattenledning finns idag i Sturkövägen och en kommunal avloppsledning är
planerad att dras sjöledes från Koholmen.
Exploatören kommer att svara för all nödvändig utbyggnad av infrastruktur
med vägar inklusive belysning, vatten och avlopp, gång- och cykelvägar etc
inom planområdet samt gång- och cykelväg mellan planområdet och
Sturkövägen. Efter godkänd utbyggnad av vägar, gc-vägar och dylikt skall
dessa övertagas till drift och underhåll av en samfällighetsförening. Innan
detaljplanen antas skall utbyggnad av vatten och avlopp samt övrig
infrastruktur fastställas i exploateringsavtal mellan kommunen och
markägare.
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forts. § 155
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1865.214

§ 156
Detaljplan för Västra Nättraby 10:3, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i södra Nättraby vid Fasanstigen och nås från
Mjöviksvägen via Åslättsvägen. Området är obebyggt, men angränsar i
väster och söder mot villabebyggelse och i norr mot ett grupp-/vårdboende.
Öster om planområdet ligger naturområdet Orre kulle. Kommunen vill med
anledning av behovet av en ny förskola i Nättraby pröva möjligheten att
tillskapa en tomt för detta ändamål genom en ny detaljplan för området.
Förutom användningen förskola prövas även möjligheten till särskilt boende.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Området trafikförsörjs från Mjöviksvägen via Åslättsvägen. Angöring och
parkering för verksamheten ska lösas inom fastigheten. Gång- och cykelbana
finns utmed Mjöviksvägen, men Fasanstigen saknar separat gång- och
cykelbana.
Ny bebyggelse ansluts till befintliga vatten- och avloppsanläggningar.
Området ligger i dagsläget lågt och behöver fyllas upp för att klara kravet för
lägsta grundläggningsnivå på 2,2 meter över rikets nollplan.
Fastighetsägaren/exploatören svara för alla kostnader för
detaljplaneläggning, fastighetsbildning och övriga kostnader för
genomförande av planen.
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forts. § 156
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Västra Nättraby 10:3, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-12-16

17

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsledningen,
stabens projekteringsenhet, fastighetsavdelningen,
gata/hamn/parkavdelningen och VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2009.1747.212

§ 157
Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun
Rubricerad översiktsplan är översänd för samråd.
En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen.
Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra
myndigheter vid beslut i frågor om kommunens mark- och
vattenanvändning. Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill utveckla och
bevara befintliga miljöer i ett långsiktigt perspektiv.
Karlskrona kommun ska fortsätta att utvecklas samtidigt som vår
miljöpåverkan ska minska. Kommunen ska fortsätta vara attraktiv för
boende och näringsliv med en bevarad kulturell identitet och värdefulla
miljöer. Ledord för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling är: förtätning,
funktionsblandning, förbättrad kollektivtrafik, förnyelsebar energi, grönare
stad, effektivare infrastruktur och levande landsbygd.
Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger i första hand på
förtätning och komplettering av befintliga orter. För mindre samhällen,
landsbygden och skärgården gäller samma strategi där bebyggelseutvecklingen med fördel sker som komplettering. På sikt behöver dock nya
områden tas i anspråk för att möta efterfrågan på boende. Karlskrona och
stadsbygden föreslås fortsätta att utvecklas norrut i riktning mot Rosenholm,
Rödeby och Kättilsmåla. Nättraby, Rödeby och Jämjö utvecklas genom
förtätning, i möjligaste mån kring centrum.
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forts. § 157
Karlskronas kommersiella centrum på Trossö föreslås utvecklas norrut kring
Hoglands park samt västerut mot Fisktorget och längs befintliga stråk.
Externhandeln ska hållas sammanhängande till Vedebyområdet för att
underlätta för kollektivtrafikåkande/gående och cyklister och för att på så
sätt minska biltrafiken i samband med inköpsresor.
Gällande infrastruktur så är planens huvudmål att bygga längs befintlig
infrastruktur både gällande vägar och vatten- och avlopp. Nya
bostadsområden kan även med fördel lokaliseras till fjärrvärmestråken för
inkoppling till fjärrvärmenätet. Genom att lokalisera ny bebyggelse nära
kollektivtrafik skapar man en god tillgänglighet till kollektivtrafiken
samtidigt som man uppnår en god trafikeffektivitet och en god miljö. I
områden som idag har begränsad kollektivtrafik bör man se över möjligheten
att förtäta bebyggelsen och på så sätt skapa ett bättre underlag för
kollektivtrafiken. Detta ligger helt i linje med tekniska förvaltningens
miljöarbete och övriga arbete i dessa frågor.
Även när det gäller vatten- och avloppsfrågor stämmer översiktsplanen väl
överens med tekniska förvaltningens mål och riktlinjer.
Tekniska förvaltningen anser att det är viktigt att bevara och vidareutveckla
våra parker och grönområden. Grönstrukturplanen talar speciellt om bristen
på grönytor av parkkaraktär samt att dessa ytor har en låg ambitionsnivå och
att de har ett magert innehåll. Detta gör att översiktsplanen borde poängtera
dessa frågor och se till att det vid förtätningar i möjligaste mån satsas på
dessa områden och göra åtkomsten till dessa grönområden bättre.
Det är även av yttersta vikt att i översiktsplanen arbeta in de förutsättningar
som eventuella klimatförändringarna för med sig. Stora delar av Karlskrona
kommuns kuststräcka ligger lågt och stigande havsytenivåer kan få stora
konsekvenser i framtiden. Det är viktigt att man i arbetet med
översiktsplanen ser över om den lägsta grundläggningsnivån som Karlskrona
kommun har idag är relevant eller om den ska justeras till en annan nivå.
Detta får genomslag vid alla nya exploateringar såväl för bostäder och
infrastruktur som för andra typer av anläggningar.
Översiktsplanen föreslår en ny stadsdel på södra Saltö, vilket står i konflikt
med riksintresset för yrkesfisket. Riksintresset föreslås omlokaliseras och
säkerställas på annan plats förslagsvis Ekenabben och Sandhamn. Som ett
tillägg föreslås att villkoren för riksintresset omprövas i förhållande till ett
långsiktigt hållbart kustfiske.
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forts. § 157
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 december 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till översiktsplan 2030, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____
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§ 158
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 november 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2009.1689.458
2009.1691.452
2009.1692.452
2009.1693.452
2009.1694.452
2009.1708.452
2009.1712.452
2009.1716.458
2009.1721.452
2009.1723.452
2009.1724.452
2009.1736.452
2009.1737.452
2009.1738.452
2009.1748.452
2009.1764.452
2009.1790.452
2009.1791.452
2009.1805.452
Disposition av 2009 års klumpanslag pumpförnyelse.
Ombyggnad Ramdala avloppsreningsverk, 2 st.
Dnr 2009.1810.351
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forts. § 158
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Våtmark Ramdala avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1810.351
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Dike Ramdala.
Dnr 2009.1810.351
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Hasslövägen – Almögatan.
Dnr 2009.1811.353
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Ivögatan.
Dnr 2009.1814.344
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Ivögatan.
Dnr 2009.1812.353
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Blockhusvägen, 2 st.
Dnr 2009.1815.344
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Blockhusvägen.
Dnr 2009.1813.353
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Herrgårdsvägen – Alebrunnsvägen.
Dnr 2009.1816.344
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Herrgårdsvägen – Alebrunnsvägen.
Dnr 2009.1817.353
Disposition av 2009 år klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Hasslövägen/Almögatan
Dnr 2009.1906.344
Ansökningsavgift för tillstånd till infiltration i Johannishusåsen hos
Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt.
Dnr 1999.450.340
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forts. § 158
Tillfällig lokal trafikföreskrift på Vallgatan i samband med bred/lång
transport.
TN 37/09
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan Sturkö
och Verkö.
Dnr 2007.1979.344
Anbud/Tilldelningsbeslut
Ombyggnation av lekplats Västra Gärde 2009
Dnr 2009.1686.332
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 159
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 17 november 2009, dnr 535-5578-09.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken –
utbyte av vattenledningar i Sunna kanal, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1828.344

Kommunstyrelsens beslut den 3 november 2009
2. § 276
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö.
Dnr 2009.1567.290
3. § 277
Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa.
Dnr 2009.151.252
4. § 278
Redovisning av inkomna yttranden över Statistiska centralbyråns
medborgarundersökning 2008.
Dnr 2008.810.106
5. § 287
Anvisningar för uppföljning 2010.
Dnr 2009.345.042
6. § 301
Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1818.041
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forts. § 159
7. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-003.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Hasslö avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1854.351
8. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-012.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Ramdala avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1855.351
9. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-021.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Söremåla avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1856.351
10. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-005.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1857.351
11. Länsstyrelsens beslut den 23 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-177.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Verkö djuphamn.
Dnr 2009.1874.559
12. Länsstyrelsens beslut den 23 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-178.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Handelshamnen/Oljehamnen.
Dnr 2009.1875.559
13. Länsstyrelsens beslut den 26 november 2009, dnr 501-5694-09,
Ansökan om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i
Kristianopel från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1704.422
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forts. § 159
14. Länsstyrelsens beslut den 26 november 2009, dnr 501-5737-09,
Ansökan om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i Torhamn
från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1705.422
15. Äldrenämndens beslut den 24 november 2009, § 128
Utredning om att flytta administrativa funktioner till Kungsmarken.
Dnr 2009.1885.295
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-15.
_____
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§ 160
Övrigt
1. Jörgen Johansson (C) tar upp frågan om att Stålvägen blivit betydligt
smalare efter det att det byggts en gångbana mellan Musikgatan och
Spandelstorpsvägen. Claes-Urban Persson (S) tog upp frågan vid tekniska
nämndens november-sammanträde.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson
2. Stefan Lundin (FP) föreslår att gångbanan på Stationsvägen i Rödeby
förlängs på ena sidan.
3. Ordföranden framför ett tack till ledamöter, ersättare och personal inom
tekniska förvaltningen och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
1:e v ordf Jörgen Johansson tackar ordföranden och önskar god jul och gott
nytt år.
Förvaltningschef Anders Jaryd framför förvaltningens julhälsning.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 februari 2009
§ 17. Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-11-30” för tekniska förvaltningen
b. Utökat bidrag från Vägverket till enskilda vägar
§ 18 Organisationsförändring inom tekniska förvaltningen den 1 mars 2009
§ 19 Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008
§ 20 Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2009
§ 21 Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008
§ 22

Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2009

§ 23

Bokslut för tekniska nämnden 2008

§ 24 Dispositionsrätt Swedbank
§ 25 Investeringstillstånd för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
§ 26

Investeringstillstånd för ombyggnad av ”Solgatan” på Stortorget

§ 27 Investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre boendeplatser i anslutning till
villan i Lösenmark
§ 28 Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 29

Svar på motion Bygg mera med trä

§ 30

Anmälan om delegationsbeslut

§ 31

Meddelanden

§ 32

Övrigt

§ 33 Tillsättande av tjänst som fastighetschef – extra ärende
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 25 februari 2009 kl 14.00 – 16.15

Beslutande

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

Tommy Olsson (kd)
Jörgen Johansson (c), §§ 17-32, kl 14.00-16.00
Percy Blom (s)
Lars-Göran Forss (m)
Roland Löfvenberg (m)
Roger Poka (mp)
Lotta Törnström (s)
Thomas Åberg (s)
Veronica Lathe (s)
Lola Sellberg (s)
Göte Henriksson (sd)

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (fp)
Kerstin Wieslander (s)

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (m)
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, kl 14.10-14.45
Lars Larsson, t f fastighetschef, kl 14.10-16.15
Jan-Anders Glantz, projekteringschef, kl 14.20-16.15
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

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Percy Blom

§§ 17 - 33

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 mars 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten:
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 17
Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2008-11-30”
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
b. Utökat bidrag från Vägverket till enskilda vägar
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
c. Investering av angöringsbojar vid ABB-kajen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen//Hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen Löneenheten
Kommunal sekt 14, Rådhusgatan 6
SKTF:s exp, Ronnebygatan 1
Ledarna, Sven Olausson
SACO, Magnus Jacobsson
Akten

2009.159.001

§ 18
Organisationsförändring inom tekniska förvaltningen
1 mars 2009
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till förändrad organisation
som föreslås träda ikraft från och med den 1 mars 2009.
Förvaltningens förslag innebär i huvudsak att hamnverksamheten
sammanförs med gatu/parkavdelningen och bildar en
gatu/hamn/parkavdelning. Inom denna avdelning delas verksamheten i två
enheter - en för gata/hamn och en för park - med en gemensam stab för
administration.
Dykeriverksamheten flyttas över till VA/renhållningsavdelningen.
Information i enlighet med MBL § 19 har genomförts den 20 januari 2009
och förhandling enligt MBL § 11 har genomförts den 29 januari 2009.
Samtliga berörda fackliga organisationer är positiva och ställer sig bakom
arbetsgivarens förslag.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa organisationsstrukturen i enlighet med förvaltningens förslag.
_____
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Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.170.026

§19
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2008

Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år följa upp och
utvärdera sin jämställdhetsplan.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2008 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp
den 10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2008.
_____
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Kommunstyrelsens Jämställdhetskommitté
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.172.026

§ 20
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2009
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 2009.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2009.
_____
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Kommunledningsförvaltningen, styrnings- och ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2008.171.109

§ 21
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2008
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 2008 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av 2008 års integrationsplan för tekniska
förvaltningen.
_____
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Kommunledningsförvaltningen, styrnings- och ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.173.109

§ 22
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2009
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 2009.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 10 februari 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Yrkande
Percy Blom (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa integrationsplan för tekniska förvaltningen 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.391.042

§ 23
Bokslut för tekniska nämnden 2008
Tekniska förvaltningen har den 16 februari 2009 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för
år 2008.
Kommunbidrag har erhållits för skattefinansierade verksamheter med
80,5 mkr men har minskat från 87,4 mkr från och med den 1 januari
2008.
Några större justeringsposter av kommunbidraget:
• 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.
Avgiftsfinansierade verksamheter har beslutat negativt resultat på 1,5 mkr.
Avvikelse mot budget 2008, -127 tkr
Budgeterat resultat totalt för 2008 fick enligt beslutade direktiv vara negativt
med 1 498 tkr. Det ekonomiska utfallet 2008 blev -1 625 tkr och avvikelse
mot budgeterat resultat är -127.
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För avgiftsfinansierade verksamheter med beslutat negativt budgeterat
resultat på 1 498 tkr blev resultatet -1 036 tkr, en positiv avvikelse på 462
tkr. De skattefinansierade verksamheterna svarade för ett negativt resultat på
-589 tkr.
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar, parknatur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering för
verksamheterna i egen regi.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2008.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Intäkterna 2008 uppgår till 793 mkr inklusive kommunbidrag på 81 mkr.
Den största intäktsposten är hyror och arrenden på 393 mkr och tillsammans
med avgifterna på drygt 278 mkr utgör dessa 85 % av de totala intäkterna
för tekniska förvaltningen.
Kostnaderna 2008 uppgår till 794 mkr. De största kostnadsposterna är lokaloch markhyror och leasing 209 mkr, entreprenader 195 mkr samt finansiella
kostnader och avskrivningar uppgår till 66 mkr respektive 93 mkr.
Arbetskraftskostnaden uppgår till 115 mkr och utgör personalkostnader för
tekniska förvaltningens 256 medarbetare. Årets satsningar 2008 på
kompetensutveckling omfattar i snitt 2,7 dagar per anställd och friskvård i
form av personalbidrag med sammanlagt 2,5 mkr.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2008 enligt följande:
- Målsättning: 70 % av totalt fastighetsunderhåll ska utgöras av planerat
underhåll senast 2010 i jämförelse med 55 % år 2007.
Resultat 2008: 67 % av totalt fastighetsunderhåll utgjordes av planerat
underhåll
- Målsättning: utreda och lämna förslag på alternativa, förnyelsebara
energikällor för uppvärmning av minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet.
Resultat 2008: I Tvings skola har pelletsanläggning installerats och solceller
på Telenor Arena och solvärmeanläggning på Rödebybadet.
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- Målsättning: andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som bedöms
med anmärkning ska som ett rullande femårsmedelvärde minska med 50 %
senast 2012 med år 2004 som startår.
Resultat 2008: Jämförelse av rullande medelvärde kan redovisas tidigast
från 2009 med referensvärdet för första femårsmedelvärdet 2004-2008.
- Målsättning: permanentboende i villa ska till minst 95 % välja sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2008: 96,4 % har valt sortering av hushållsavfall.
- Målsättning: boende i flerfamiljshus ska till minst 75 % välja sortering av
hushållsavfall.
Resultat 2008: 86,6 % har valt sortering av hushållsavfall, samt
2. att i övrigt godkänna bokslut för 2008.
I samband härmed framför ordföranden ett stort tack till de tjänstemän som
arbetat med att ta fram bokslutet. Ett väl utfört arbete.
Vidare beslutar tekniska nämnden hemställa hos kommunstyrelsen
att överföra investeringsmedel på 121 595 000 kronor till år 2009.
_____
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Serviceförvaltningen
Kommunens revisorer
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Ekonom Helene Roslund
Ekonom Marco Löfgren
Ekonom Ida Andersson
Redovisningsekonom Gunilla Pettersson
Kundservicechef Malin Frej
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.177.049

§ 24
Dispositionsrätt, Swedbank
Med anledning av att kommunen tillämpar decentraliserad
medelsförvaltning och att kommunen byter bank till Swedbank
från och med den 1 januari 2009 erfordras beslut om vilka personer som
har behörighet att disponera tekniska nämndens bankkonto och bankgiron.
Tidigare beslut daterat den 24 april 2007, § 24, dnr 2007.346.049 ersätts
av detta beslut.
Medelsförvaltningen och balansräkningen är gemensam med miljö- och
byggnadsnämnden. Dispositionsrätten innebär behörighet till tekniska
nämndens bankkonto och bankgiron samt kunna utföra överföringar via
Swedbanks internetbank och utbetalningar via check.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 5 februari 2009 att
dispositionsrätten för tekniska nämndens konton skall gälla tills vidare med
två av nedanstående personer i förening.
Efter beslut kompletteras förslaget med namnteckningsprov.
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………………………………

Helene Roslund

………………………………

Marco Löfgren

……………………………….

Ida Andersson

……………………………….

Gunilla Pettersson

………………………………..

Malin Frej

…………………………………
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Dispositionsrätten gäller följande konton:
Bankkonto
8169-5 903 529 595-6
Bankgiron
OCR BG 284-9610, hyror
OCR BG 5959-8250, VA/RH konsumtionsavgifter
OCR BG 5220-7842, leverantörsfakturor, allmänfakturering
OCR BG 5321-8772, leverantörsfakturor IoF
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslagna behörigheter för ovanstående personer,
två i förening.
_____
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Kommunstyrelsen
Kruthusen Företagsfastigheter AB
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/gatu-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.942.295

§ 25
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 i
Oskarsvärnsanläggningen.
Förändringen möjliggör att kommunen kan lämna externa lokaler i
kv Sjöblad samt inhyrda lokaler på Gräsviksområdet och flytta in i tomma
lokaler på Oskarsvärn.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Enligt en sammanställning i förslaget är den totala
kostnaden för Oskarsvärns ombyggnad beräknad till 8,2 mkr vari ingår
2,8 mkr för lönsam energisparinvestering och arbetsmiljöåtgärder med
ca 1,4 mkr. Förslaget innehåller också förslag till finansiering av
investeringen och en lönsamhetskalkyl som visar att investeringen totalt ger
en besparing redan år ett med drygt 200 tkr och att lönsamheten ökar till
ca 650 tkr år 10.
I investeringen ingår också mycket angelägna energisparåtgärder.
Anläggningen konverteras till fjärrvärme, samtidigt installeras en modern
ventilation med värmeåtervinning. Kostnaderna för energibesparande
åtgärder har beräknats till 2,8 mkr. Driftskostnadsbesparingen för dessa
åtgärder uppgår år ett till ca 60 tkr av den totala besparingen.
T f fastighetschef Lars Larsson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnaden
av Oskarsvärnanläggningen,
2. att anslå 8 200 000 kronor för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
inklusive energibesparande åtgärder och arbetsmiljöåtgärder, samt
3. att täcka investeringsutgiften med anslag ur 2008 års investeringsbudget
för ombyggnad av Oskarsvärn med 4 000 000 kronor, 755 000 kronor ur
2008 års anslag för arbetsmiljöförbättringar och 645 000 kronor finansieras
med nyupplåning samt 2 800 000 kronor ur 2009 års anslag för energibesparande åtgärder/minskat oljeberoende.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningens stab, projekteringsenheten
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2007.1057.210

§ 26
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av
”Solgatan” på Stortorget
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6,0 mkr avsatta till stadsmiljöprogrammet.
Tekniska förvaltningen har tagit fram underlag för ombyggnad av
”Solgatan” som en följd av ”Strategi Karlskrona” och stadsmiljöprogrammet samt medborgardialog – utformning av Stortorget.
För närvarande är aktuell del av Stortorget provisoriskt avstängd
för fordonstrafik men planeras byggas om med start våren 2009.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 2,5 mkr.
Kapitalkostnaderna, som uppgår till ca 200 tkr och driftkostnaderna
som uppgår till ca 100 tkr, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av ”Solgatan” på
norra delen av Stortorget inom ramen 2 500 000 kronor.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-02-25

18

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.1377.293

§ 27
Investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare tre boendeplatser i
anslutning till villan i Lösenmark
Handikappomsorgen har behov av och planerar för ett särskilt boende för
att kunna verkställa beslut på ett korrekt sätt. Uppförandet av ett permanent
boende har försenats. För att lösa boendet för de mest akuta placeringsbehoven har villafastigheten Lösen 14:11 köpts in. Tanken var då att en
tillbyggnad med tre stycken lägenheter skulle tillskapas men tillbyggnaden
ansågs för dyr.
Fastighetsavdelningen har nu tagit fram en lösning med tre flyttbara moduler
som beräknas kunna tas i bruk under våren 2009. Totalkostnaden uppskattas
till 1 mkr. Investeringen föreslås finansieras genom omdisponering av medel
för särskilt boende för psykiskt funktionshindrade i 2008 års budget.
Om fastigheten avvecklas i förtid ansvarar handikappförvaltningen för de
kostnader som kan uppstå i form av exempelvis förlust vid försäljning eller
en flytt av modulerna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att omdisponera 1 000 000 kronor av medel för ”särskilt boende för
psykiskt funktionshindrade” i 2008 års budget till projektet ”tillskapa
ytterligare tre boende platser i anslutning till villan i Lösenmark, samt
2. att meddela investeringstillstånd avseende att tillskapa ytterligare tre
boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningens stab, projekteringsenheten
Akten

2008.1554.214

§ 28
Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl, Hasslö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för granskning. Planområdet är beläget
inom södra delen av Hasslö. Den nya planen medger nya byggrätter för sju
parhus i en våning.
Exploateringsområdet föreslås trafikmatas via den befintliga Vindkraftsvägen som breddas och förlängs.
Tekniska förvaltningen/kommunledningsförvaltningen har i skrivelse
den 6 februari 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan Hasslö 7:135 m fl, Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.55.200)
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2006.425.200

§ 29
Svar på motion ”Bygg mera med trä”
Jörgen Johansson (c) föreslår i en motion:
att Karlskrona kommun verkar för ökad användning av trämaterial i
byggandet inom kommunen och dess bolag,
att minst ett större byggprojekt, flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro
eller liknande skall uppföras inom kommunen med trä som dominerande
material, samt
att trä alltid skall vägas in som ett alternativ vid nyproduktion.
Tekniska förvaltningen har utrett frågan om trä som dominerande
byggnadsmaterial i samband med till- och nybyggnadsprojekt.
Förvaltningen håller med motionsställaren att trä är ett utmärkt byggmaterial,
och vi använder trä ofta och gärna, dock har trä vissa begränsningar främst i
monumentala byggnader.
Sedan idrottsarenan byggdes på Rosenholmsområdet har de flesta ny- och
tillbyggnader som genomförts i tekniska förvaltningens regi haft trä som
dominerande material. Exempel på dessa om- och tillbyggnader är:
förskolorna i Rödeby, Spjutsbygd, Hästö, Nättraby, Bastasjö och Hasslö,
fritidslokalen i Vedeby, skolan på Aspö, autistboendet i Bastasjö samt
Nättraby GoIF.
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Eftersom motionsställaren har föreslagit att minst ett större byggprojekt,
flerbostadshus, offentlig byggnad, träbro eller liknande ska uppföras inom
kommunen med trä som dominerande material och att trä alltid skall vägas in
som ett alternativ vid nyproduktion, kan tekniska förvaltningen konstatera att
motionsställarens önskemål med god marginal är uppfyllt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
_____
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§ 30
Delegation
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2008.1938.452
2008.1939.452
2009.2.452
2009.33.452
2009.34.452
2009.35.452
2009.39.452
2009.46.452
2009.49.458
2009.57.452
2009.60.452
2009.64.452
2009.65.452
2009.66.452
2009.80.452
2009.81.458
2009.95.458
2009.103.452
2009.105.452
2009.123.458
2009.138.452

Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för väghållning.
200 000 kronor lyfts från ovanstående investeringsanslag för arbeten
Kungsbron.
Dnr 2008.1926.311
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Disposition av 2008 års ospecificerade investeringsanslag för väghållning.
400 000 kronor lyfts från ovanstående investeringsanslag för gång- och
cykelväg Hästö daghem/Krutviken.
Dnr 2008.1949.311
Beslut om ordinarie attestant från den 1 januari 2009.
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning, 867 avloppshantering med begränsning
till ansvar 40134.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant från den 1 oktober 2008.
Verksamhet c, 071 hamnarbeten, 086 VA rörarbeten, 866 vattenförsörjning,
867 avloppshantering, 869 VA á-pris rörnät samtliga ovan verksamhetskoder
med begränsning till ansvar 404271.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant från den 1 oktober 2008.
Verksamhet c, 071 hamnarbeten, 086 VA rörarbeten, 866 vattenförsörjning,
867 avloppshantering, 869 VA á-pris rörnät samtliga ovan verksamhetskoder
med begränsning till ansvar 404271.
Dnr 2008.034.002
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Dnr 2008.1922.290
Projekteringstillstånd för moduler till Lösenmark
Dnr 2008.1377.293
Begäran om ersättning för extra arbete vid korsning av VA-ledningar vid
täckdikning av Vallby 1:15
Dnr 2009.140.344
Begäran om ersättning för självrisk vid vattenskada på grund av
källaröversvämning Micklavägen, Hasslö.
Dnr 2009.219.185
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Spårgatan.
TN nr 05/09
Lokal trafikföreskrift om parkering på Parkgatan
TN nr 06/09
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Anbud
Projektering av gång- och cykelbana Backabo – Torskors
Dnr 2009.15.052
Nybyggnad av särskilt boende Bastasjö 1:14
Dnr 2008.1476.042
Projektering av gång- och cykelbana Backabo – Torskors
Dnr 2009.15.052
Redogörelse för upphandling av VA-entreprenad Mölletorp –
Lyckeåborg
Dnr 2009.23.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 31
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2009
1. § 2
Program för parallella uppdrag, kv Pottholmen, Karlskrona.
Dnr 2009.58.210
2. § 3
Investeringstillstånd för tillbyggnad av Karlskrona vattenverk med ny
renvattenpumpstation m m.
Dnr 2008.1495.349
3. § 8
Budgetuppföljning per den 30 november 2008.
Dnr 2008.391.042
4. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802556
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Näs 3:7
Dnr 2009.132.370
5. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802560
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Bakareboda 1:23
Dnr 2009.133.370
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6. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802569
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Fridlevstad 6:5
Dnr 2009.134.370
7. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802559
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Hammarby 14:1
Karlskrona Hammarby 2:35
Dnr 2009.135.370
8. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2009, dnr 200802558
Beslut om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Karlskrona Hammarby 1:13
Dnr 2009.136.370
Kommunfullmäktiges beslut den 22 januari 2009
9. § 6
Förslag till Jämställdhetsprogram för 2009.
Dnr 2009.144.026
10. § 7
Investeringstillstånd i efterhand för energibesparande åtgärder
Vedebyskolan.
Dnr 2008.1779.821
11. § 10
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser.
Dnr 2009.128.293
12. § 13
Svar på motion om anläggande av ny trafikplats på Saltö.
Dnr 2006.2267.052
13. § 14
Svar på medborgarförslag om cykelväg längs E22 delen Jämjö –
Sturkökrysset.
Dnr 2005.1519.312
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14. § 15
Svar på medborgarförslag om upprustning, uppsnyggning och modernisering
av kommunens badplatser samt öka tillgängligheten för allmänheten.
Dnr 2006.1683.822
15. § 16
Svar på medborgarförslag om räcken mellan körbana och cykelbana längs
Verkövägen.
Dnr 2006.1882.512
16. § 17
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av cirkulationsplatsen i
Vedebykrysset med ett ankare.
Dnr 2006.2268.866
17. § 18
Svar på medborgarförslag om förbättrad trafiklösning för området kring
Lokstallarna och södra Långöbron – Blekingegatan.
Dnr 2008.433.510
18. § 19
Svar på medborgarförslag om att bygga rondell i korsningen Sunnavägen –
Gullbernavägen – Gamla Infartsvägen.
Dnr 2005.1331.512
19. Cirkulär 09:8 från Sveriges Kommuner och Landsting
20. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 27 januari 2009, § 20
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Dnr 2008.1922.290
21. Länsstyrelsens beslut, dnr 258-2572-2008 avseende begäran om beslut
om stopplikt för fordon på Ekdalavägen som ämnar att färdas in på
Grönadalsvägen
Dnr 2008.440.511
22. Kammarrätten i Jönköpings protokoll, mål nr 76-09
Överklagat avgörande
Länsrättens i Blekinge län beslut den 18 december 2008 i mål nr 905-08
Saken
Avvisning av överklagande i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900) m m; fråga om prövningstillstånd.
Dnr 2007.1263.318
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1 - 22.
_____
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§ 32
Övrigt
1. Lars-Göran Forss (m) ställer fråga m a a revisionens påpekande att
Karlskrona kommun inte har någon fungerande lokalförsörjningsplan.
Har tekniska förvaltningen någon lokalförsörjningsplan?
Förvaltningschef Anders Jaryd och t f fastighetschef Lars Larsson besvarar
frågan.
2. Claes-Urban Persson (s) efterlyser en sifferredovisning av tekniska
nämndens underhållsbudget för 2009. Gäller samtliga avdelningar.
Med en jämförelse tillbaka mot tidigare budgetbelopp.
Satsar kommunen på ett ökat fastighetsunderhåll som har utfästs?
Redovisning kommer att ske vid tekniska nämndens sammanträde i mars.
3. John-Erik Danerklint (s) efterfrågar prognos för snöplogning vintern
2008/2009.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
4. Hur många har anmält intresse för omställningsprogrammet inom
tekniska förvaltningen? Frågan ställs av Lars-Göran Forss (m) och besvaras
av förvaltningschef Anders Jaryd och t f fastighetschef Lars Larsson.
_____
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Anders Kumlin
SKTF:s exp, Ronnebygatan 1
SACO Magnus Jacobsson
Kommunal sekt 14 Rådhusgatan 6
Ledarna Sven Olausson
Serviceförvaltningen Löneenheten
Akten

2008.1566.023

§ 33
Tillsättande av tjänst som fastighetschef och tillika avdelningschef
för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning
Tjänsten som fastighetschef har varit utannonserad externt.
Efter genomförda intervjuer och rekryteringsseminarium (”Assessment
Center”) föreslår förvaltningsledningen att Anders Kumlin utses till
innehavare av tjänsten.
Samtliga berörda fackliga organisationer har varit delaktiga i rekryteringsarbetet och förhandlingsskyldigheten enligt MBL § 11 anses fullgjord.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Anders Kumlin till innehavare av tjänsten som fastighetschef och
tillika avdelningschef för fastighetsavdelningen med tillträdesdatum enligt
överenskommelse med förvaltningsledningen.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 mars 2009
§ 37 Information
§ 38 Budgetuppföljning februari 2009
§ 39 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 40 Rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
§ 41 Ny återvinningscentral Bubbetorp samt nerläggning av fyra återvinningscentraler
§ 42 Begäran om investeringstillstånd avseende föryngring av träd etapp I, Hoglands park
§ 43 Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern och tillgänglighetsbusshållplats på Parkgatan
§ 44 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata
§ 45 Begäran om investeringstillstånd avseende gång- och cykelbana
Krutviksvägen - Wämöskolan
§ 46 Begäran om investeringstillstånd avseende gång- och cykelbana
Backabo - Torskors
§ 47 Begäran om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Hästöskolan
§ 48 Begäran om investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder
§ 49 Detaljplan för Aspö 5:68 (planändring), Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 50 Detaljplan för Aspö 5:68 (verksamhet), Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 51 Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona kommun, Blekinge län,
(samråd)
§ 52 Detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län,
(granskning)
§ 53 Svar på medborgarförslag: Ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter
angående hund
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§ 54 Svar på medborgarförslag: Vägbelysning från korsningen korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm
§ 55 Svar på medborgarförslag: Återställande av rondellen vid Pantarholmen/Brohålan
§ 56 Svar på motion och medborgarförslag angående Bastasjö friluftsområde.
§ 57 Anmälan om delegeringsbeslut.
§ 58 Meddelanden
§ 59 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 25 mars 2009 kl 15.00 – 17.00

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Stefan Lundin (FP)
Sven Wallfors (M)

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (KD)
Patrik Andersson (S)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef
Jan-Anders Glantz, projekteringschef
Jan-Olof Johansson, ingenjör SRÖ/Media, kl 14.00-16.30,
§§ 37-48
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 37 - 59

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-03-25

5

Sammanträdesprotokoll

§ 37
Information
1. Gång- och cykelväg Holmsjö
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
2.

Rapport ”Personalnyckeltal 2009-01-31”.

3. Yttrande
Revisionsrapport avseende granskning av lokalförsörjningsprocessen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
4. Claes-Urban Persson (S) efterfrågade vid tekniska nämndens
sammanträde den 25 februari 2009, § 32, en sifferredovisning av tekniska
nämndens underhållsbudget för 2009 och samtliga avdelningar. Med en
jämförelse tillbaka mot tidigare budgetbelopp.
Satsar kommunen på ett ökat fastighetsunderhåll som har utfästs?
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att redovisa svar på punkt 4 ovan,
samt
2. att i övrigt ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2009.345.042

§ 38
Budgetuppföljning februari 2009
Tekniska förvaltningen har med yttrande och beslutsförslag, daterat
den 11 mars 2009, reviderat den 17 mars 2009, överlämnat uppföljning per
den 28 februari 2009 och prognos för 2009 för tekniska nämndens
verksamheter som totalt kommer att överensstämma med beslutat resultat.
För avgiftsfinansierade verksamheter är budgeterat resultatkrav 1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 83,3 mkr
den 28 februari 2009 och har ökat från 82,9 mkr från och med den 1 januari
2009 med anledning av tekniska justeringar.
Ytterligare sparbeting för semesterlöneskuld, omställningsprogrammet och
upphandling/inköp på 2,2 mkr är tilldelade tekniska nämnden för 2009 men
är ej justerade i kommunbidraget.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2009.
_____
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Kommunens revisorer
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, löneenheten TF
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Serviceförvaltningen, Eva Rönn Forell
Akten

2009.339.002

§ 39
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden behandlade den 25 februari 2009, § 18, organisationsförändring för tekniska förvaltningen med beslut att överföra hamnavdelningen till gata/parkavdelningen och bilda en gata/hamn/parkavdelning från och med den 1 mars 2009.
Det innebär att tekniska nämndens delegationsordning måste revideras.
Dessutom har ett tillägg gjorts i 2 kap Ekonomi med punkt 2.6.1 Inkasso
där VA/renhållningschefen får fullmakt att företräda Karlskrona kommun
vid mål i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt myndigheter
angående krav och övriga ersättningar avseende VA och renhållning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag daterat
den 9 mars 2009.
______
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2008.809.026)
Serviceförvaltningen, löneenheten TF
Akten

2009.54.026

§ 40
Rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun
Tekniska nämnden har fått förslag till rehabiliteringspolicy för Karlskrona
kommun för yttrande. Förslaget har behandlats i tekniska förvaltningens
ledningsgrupp och inga synpunkter har framkommit.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till rehabiliteringspolicy för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Affärsverken
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.310.456

§ 41
Ny återvinningscentral Bubbetorp samt nerläggning av fyra
återvinningscentraler
Karlskrona kommuns återvinningscentral i Bubbetorp fungerar tekniskt och
logistiskt mycket dåligt. Den ligger också i vägen för nya kontorsbyggnader
som skall byggas i samband med det nya kraftvärmeverket. I samband med
planerna för kraftvärmeverket har därför tekniska förvaltningen och
Affärsverken tagit fram handlingar för en ny återvinningscentral placerad
öster om avfallsanläggningen.
Investeringskostnaden om ca 15 miljoner kronor för den nya återvinningscentralen inklusive lastväxlarflak m m bekostas av Affärsverken.
Tekniska förvaltningen betalar hyra med annuitet 20 år och med 5 % ränta
(annuitetsfaktor 0,0802) vilket ger en årskostnad på ca 1 200 000 kr.
Därtill kommer kostnader för arrende av marken som ägs av Affärsverken
och driftskostnader för återvinningscentralen vilka är av samma storleksordning som idag.
Årskostnaden för drift av Karlskronas återvinningscentraler 2008 (exklusive
behandlingskostnader) är följande:
Bubbetorp
Aspö
Holmsjö
Fågelmara
Torhamn
Hasslö
Jämjö
Nättraby
Sturkö
Tving
Summa:

1 267 964 kr
239 165 kr
165 085 kr
188 579 kr
208 405 kr
183 067 kr
228 872 kr
295 733 kr
199 537 kr
156 004 kr
3 132 411 kr
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forts. § 41
En ny återvinningscentral på Bubbetorp föreslås hålla öppet alla veckodagar
vilket innebär att servicen totalt sett blir mycket bättre. Kostnaden för
renhållningskollektivet blir större med den nya återvinningscentralen och
med utökade öppettider. För att hålla ner renhållningstaxan föreslås en
satsning på färre återvinningscentraler och istället titta över logistik och
service på dem som behålls.
Tekniska förvaltningen föreslår att följande återvinningscentraler läggs ner
från och med den 1 januari 2010 när den nya återvinningscentralen i
Bubbetorp beräknas stå klar:
Fågelmara: Kunderna hänvisas till Jämjö eller Bubbetorp.
Torhamn: Kunderna hänvisas till Jämjö eller Bubbetorp.
Nättraby: Kunderna hänvisas till Bubbetorp
Tving: Kunderna hänvisas till Bubbetorp.
Med nerläggning av dessa fyra återvinningscentraler minskar den nuvarande
kostnaden med 850 tkr. Samtidigt beräknas driftskostnaderna öka i
Bubbetorp och Jämjö med 650 tkr. Tillsammans med kapitalkostnadsökningen, 1 200 tkr, kommer den totala årskostnaden att öka med netto
1 000 tkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden yrkar att förslaget om att stänga återvinningscentralerna i
Fågelmara, Torhamn, Nättraby och Tving från och med den 1 januari 2010
återremitteras för ytterligare utredning.
Percy Blom (S) och Göte Henriksson (SD) yrkar bifall till ordförandens
återremissyrkande.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om förslaget ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera förslaget.
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forts. § 41
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att skriva avtal med
Affärsverken om en ny återvinningscentral i Bubbetorp.
.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
2. att återremittera förslaget om att stänga återvinningscentralerna i
Fågelmara, Torhamn, Nättraby och Tving från och med den 1 januari 2010
för ytterligare utredning.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.246.331

§ 42
Begäran om investeringstillstånd avseende föryngring av träd
etapp 1, Hoglands park
I investeringsbudgeten för 2008 finns 6,0 mkr avsatta till stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
Karlskrona kommun i samverkan med fastighetsägarna runt Hoglands park
har anlitat landskapsarkitekt Ulf Nordfjell som tagit fram förslag till
bevarande, rekonstruktion och förnyelse av Hoglands park.
Underlag som legat till grund för arbetet är en omfattande trädinventering
och en kulturhistorisk inventering.
De experter som anlitats för trädinventeringen har bland annat konstaterat att
mellan 70 till 80 % av träden måste åtgärdas inom 5 till 10 år. I det åtgärdsförslag som nu föreligger föreslås att föryngringen av parkens träd görs i två
etapper.
Etapp 1 innebär att de dubbla trädraderna mot Landbrogatan och Norra
Kungsgatan föryngras genom rotskott eller nyplantering eller en
kombination av båda.
Kostnaden för dessa åtgärder har beräknats till 3,0 mkr.
I etapp 2 föryngras träden i parkens mitt och i norra delen. I samband
med byggande av ny tillgänglighetsanpassad centrumhållplats på Parkgatan
förnyas träden mot gatan. Etappindelningen görs för att parken under
rekonstruktionsarbetet fortfarande skall vara grön.
Tekniska förvaltningen planerar att påbörja etapp 1 i slutet av april 2009.
I samband härmed uppmanar tekniska nämnden förvaltningen att kalla till
presskonferens.
Omfattningen av arbetet gör att det måste handlas upp på entreprenad.
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forts. § 42
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 240 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för föryngring av träd etapp 1 i
Hoglands park, samt
2. att kostnaden 3 000 000 kronor finansieras av anslagna 6 000 000 kronor
för stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.207.531

§ 43
Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern
och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan
I investeringsbudgeten för 2009 finns 1,5 mkr avsatta till hållplats på
Parkgatan.
Blekingetrafiken och Karlskrona kommun planerar att bygga en ny modern
och tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan som skall ersätta
hållplatsen som ligger i backen vid Kronanhuset.
På Landbrogatan i korsningen med Parkgatan kommer två hållplatser att
byggas för den busstrafik som fortsätter längre in på Trossö.
Den planerade centrumhållplatsen innebär förändringar i busslinjesträckningarna på Trossö, vilket medför att Landbrogatan och
Norra Kungsgatan kommer att dubbelriktas samt att Parkgatans
enkelriktning byter riktning.
Arbetena är beräknade att kosta 5,0 mkr och finansieras enligt följande:
statsbidrag 2,5 mkr, Blekingetrafiken 1,0 mkr. och Karlskrona kommun
1,5 mkr.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 120 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Arbetena kommer att handlas upp på entreprenad under våren 2009.
Hållplatsen planeras invigas den 31 oktober 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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forts. § 43
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av en modern och
tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för trafikförändringar, busshållplats och minibuss Trossö.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.329.311

§ 44
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av
Borgmästaregatan till gågata
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6,0 mkr avsatta till stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
Tekniska förvaltningen tillsammans med fastighetsägare på
Borgmästaregatan tar nu fram utformningsförslag till ombyggnad av
Borgmästaregatan mellan Hantverkaregatan och Ronnebygatan till
gågata som en följd av ”Strategi Karlskrona” och stadsmiljöprogrammet..
För närvarande är aktuellt gatuavsnitt avstängt för fordonstrafik (dock ej
behörighetstrafik). Gatan trafikeras ej längre av kollektivtrafiken.
Avsikten är att gatan skall få en utformning mer anpassad till gående.
och att i stort sett alla entréer till gatans butiker kommer att kunna
tillgänglighetsanpassas.
De diskussioner som varit mellan kommunen och fastighetsägare har gått
ut på att ombyggnadsarbetena skall finansieras till hälften av kommunen
och till hälften av fastighetsägarna.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 3,0 mkr varav kommunen investerar
1,5 mkr.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 120 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Arbetena planeras handlas upp på entreprenad våren 2009 och beräknas vara
klara senhösten 2009. Inga arbeten kommer att bedrivas under semester- och
turistmånaderna.
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forts. § 44
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Borgmästaregatan
till gågata, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras med anslagna 6 000 000
kronor för stadsmiljöprogrammet och till åtgärder i Hoglands park.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.338.312

§ 45
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen Wämöskolan
I investeringsbudgeten för 2009 finns 4,0 mkr avsatta för gång- och
cykelvägar.
Tekniska förvaltningen arbetar fortlöpande med utbyggnad av Karlskronas
gång- och cykelvägnät för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Aktuell sträcka är ett mycket frekventerat gång- och cykelstråk som
dessutom är vägen till Wämöskolan för barnen på Hästö.
Projektet, som är kostnadsberäknat till 1,7 mkr, med sträckningen
Krutviksvägen – Wämöskolan är cirka 750 meter långt.
Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till 140 tkr och driftkostnaderna
som uppgår till 10 tkr, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för gång- och cykelbana
Krutviksvägen-Wämöskolan , samt
2. att kostnaden 1 700 000 kronor finansieras med 2008 års anslag för gångoch cykelväg Krutviksvägen – Wämöskolan 500 000 kronor och av årets
anslag för gång- och cykelvägar 4 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2008.1436.312

§ 46
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Backabo Torskors
I investeringsbudgeten för 2009 finns 4,0 mkr avsatta för gång- och
cykelvägar.
Tekniska förvaltningen arbetar fortlöpande med utbyggnad av Karlskronas
gång- och cykelvägnät för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.
Aktuell sträcka utgör en del av barns skolväg från Backabo till
Spandelstorpsskolan.
Karlskrona kommun har hos vägverket ansökt om statsbidrag till
trafiksäkerhetshöjande åtgärder och fått beviljat 950 000 kronor till projektet
under förutsättning att det slutförs under 2009.
Projektet är kostnadsberäknat till 3,2 mkr varav statsbidrag utgår med
950 000 kronor. Tillkommande kapitalkostnader, som uppgår till cirka
100 tkr och driftkostnaderna som uppgår till 20 tkr, finansieras inom
befintlig kommunbidragsram.
Planeringen är att gc-vägen skall vara klar till skolstarten hösten 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för gång- och cykelväg mellan Backabo
och Torskors, samt
2. att kostnaden 2 250 000 kronor finansieras av anslagna 4 000 000
kronor för gång- och cykelvägar.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.355.375

§ 47
Ansökan om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
Hästöskolan, Frihult 9
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2009 minska
antalet anläggningar i kommunens fastighetsbestånd som försörjs med olja.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning föreslår att uppvärmningssystemet i Hästöskolan, Frihult 9, konverteras från eldningsolja till
fjärrvärme. Fastigheten förbrukar ca 35 m3 eldningsolja per år.
Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till 700 000 kronor.
Investeringen är lönsam redan på kort sikt och minskar oljeberoendet som
är positivt för miljön. Den innebär också minskade drift- och underhållskostnader.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning
av Hästöskolan, Frihult 9, samt
2. att kostnaden 700 000 kr finansieras av anslagna 8 000 000 kronor för
energieffektivisering i 2009 års investeringsbudget.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2009.323.299

§ 48
Ansökan om investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2008 - 2011
minska energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar från 133 kWh per kvm 2007 till 115 kWh per kvm 2011.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Tekniska förvaltningen har utifrån genomförda energideklarationer planerat
åtgärder för energieffektiviseringar i besiktade fastigheter (skolor, idrottsanläggningar m m). Åtgärdsförslaget omfattar 47 objekt.
Fastighetsavdelningen har beräknat kostnaderna till totalt 1,5 mkr
Investeringen är redan på kort sikt lönsam och minskar energianvändningen
samt är positiv för miljön.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Jan-Olof Johansson, ingenjör SRÖ(Styr-Regler-Övervakning)/Media
föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för föreslagna
energieffektiviseringsåtgärder, samt
2. att kostnaden 1 500 000 kronor finansieras av anslagna 8 000 000 kronor
för energieffektivisering i 2009 års investeringsbudget.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2007.1375.214

§ 49
Detaljplan för Aspö 5:68 (planändring), Karlskrona kommun, Blekinge
län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på norra delen av Aspö (Aspö Mad).
Syftet med ändringen är att öka byggrätten för en grupphusbebyggelse för
seniorboende och att minska tillåten minsta tomtstorlek för villabebyggelse
för bättre anpassning till befintliga förhållanden. Ändringen innebär även att
skyddsbestämmelse för en del av en stenmur upphävs för att möjliggöra
bättre tomtindelning.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Aspö 5:68 (planändring),
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2007.1375.214

§ 50
Detaljplan för Aspö 5:68 (verksamhet), Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på norra delen av Aspö (Aspö Mad).
Syftet med planen är att bevara befintligt stenhus vid Madviksvägen
och nyttja byggnaden för företagsverksamhet.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Aspö 5:68 (verksamhet),
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2009.316.214

§ 51
Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona kommun,
Blekinge län. (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i centrala Kättilsmåla och gränsar i väster mot
Kättilsmålavägen. Giserydsvägen går igenom planområdet i öst-västlig
riktning.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny villabebyggelse samt att
planlägga den befintliga förskolan i området.
Förslaget innebär att 19 friliggande villor kan byggas på stora tomter.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Kommunen
bygger ut vägar samt vatten och avlopp. Gatorna kommer att överlämnas till
vägsamfällighet för drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, stab, projekteringsenheten
Akten

2008.1016.214

§ 52
Detaljplan för del av MJÖVIK 1:3 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län (granskning)
Rubricerade detaljplan är översänd för granskning.
Fastighetsägare har inkommit med en ansökan om att upprätta detaljplan
för del av fastigheten Mjövik 1:3. Syftet är att möjliggöra bostadsbebyggelse
för 12 friliggande villor.
All trafikmatning sker via Mjövikstrandsvägen som idag har en varierad
bredd från ca 3,5 upp till ca 5 meter. Planförslaget innebär att vägen
breddas till 5,5 m belagd bredd. Exploatören svarar för att breddningen
genomförs mellan Mjöviksvägen fram till den planerade villabebyggelsen.
Anslutningen till den allmänna vägen (Mjöviksvägen) skall ske i samråd
med Vägverket.
Planområdet kan anslutas till befintligt kommunala va-system som ligger i
anslutning till området.
Exploatören svara för att det nya villaområdet förses med el, tele och
kommunikation samt svarar för att den befintliga kraftledningen som går
genom området flyttas eller markförläggs.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.
Innan planen antages skall exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
exploatören/fastighetsägaren som reglerar genomförandefrågorna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Mjövik 1:3 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.614.003)
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2007.166.003

§ 53
Svar på medborgarförslag: Ändrad lydelse i allmänna lokala
ordningsföreskrifter angående hund
I ett medborgarförslag, inlämnat av Sten Joelson, Karlskrona, föreslås
ändring av lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun avseende
hund. Ändringarna avser §§ 18 och 19.
I § 18 föreslås att texten ändras så att ”Hund skall hållas kopplad och ha
halsband” o s v enligt nuvarande text.
§ 19 föreslås ändrad så att ”Inom följande områden skall hund vara
kopplad och skall föroreningar efter hund plockas upp” o s v enligt
nuvarande föreskrifter.
Vidare föreslås ”Att överträdelse skall beivras”.
Som motivering anges att Trossö är tättbefolkat med begränsade grönytor
och att omdömeslösa hundägare ibland har hundarna lösa till fara för barn,
mindre hundar och hundrädda personer.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Lagen om tillsyn över hundar och katter (SFS 2007:1150) § 1 föreskriver
bland annat att hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas
på ett sådant sätt som med hänsyn till dess natur och övriga omständigheter
behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
§§ 22-24 samma lag anger straffansvar.
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forts. § 53
Karlskrona kommuns allmänna lokala ordningsföreskrifter § 18 anger bland
annat ”När hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens
namn, adress och telefonnummer”.
I § 19 anges ägares skyldighet att plocka upp föroreningar efter hund inom
Trossö samt till allmänheten upplåtna parker, planteringar, gång- och
cykelbanor, lekplatser och motionsspår.
§ 26 reglerar överträdelse av lokal ordningsföreskrift d v s penningböter
enligt 3 kapitel 22 § andra stycket ordningslagen.
Med hänvisning till medborgarförslaget föreslår tekniska förvaltningen att
nuvarande allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
kompletteras enligt följande (kursiv stil avser ny text).
18 § Kompletteras :
Inom å bifogad karta markerat område (bilaga 1) samt inom till allmänt
begagnande upplåtna bad- och campingplatser skall hund vara kopplad .
När hund inte hålls kopplad, inom övriga områden, skall den vara
identifikationsmärkt med ägarens namn, adress och telefonnummer. Hund
får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområde där
livsmedel hanteras och/eller hamnområde där livsmedel eller förpackningar
till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på till allmänt begagnade upplåtna
lekplatser och begravningsplatser
19 § Kompletteras:
Inom följande områden skall föroreningar efter hund plockas upp:
- Trossö m m enligt under 18 § angiven karta.
- I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker och planteringar, gångoch cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till allmänt begagnade
upplåtna bad- och campingplatser.
Kommunalt beslut om ändringar/kompletteringar av lokala föreskrifter skall
anmälas till länsstyrelsen som kungör föreskriften i länets författningssamling. Kungörelsen skall genom kommunens försorg anslås samt föras in i
ortstidningar. Kommunen skall även tillse att tryckta exemplar av
föreskrifterna finns tillgängliga för allmänheten.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
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forts. § 53
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att komplettera de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Karlskrona
kommun enligt ovan, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.75.317)
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.432.317

§ 54
Svar på medborgarförslag: Vägbelysning från korsningen
Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm
Mikael Holmström, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen skall sätta upp belysning längs rubricerade vägsträcka.
Som motiv anges bland annat trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister.
Av den totala vägsträckan (ca 1,5-2 km) svarar tekniska förvaltningen för
ca 200 m. Övrig vägsträcka ligger inom Rosenholmsområdet (kvartersmark),
vars huvudman är Vasallen AB.
Vasallen AB har meddelat att den aktuella vägsträckan ingår i ett område
som är under planläggning för framtida exploatering och innan detaljplanen
har vunnit laga kraft kommer inte Vasallen AB att investera i en ny
belysning i enlighet med medborgarförslaget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 15 december 2008
meddelat att den del av vägen som förvaltningen ansvarar för (ca 200 m) i
nuläget inte är aktuell för gatubelysning. Skulle det visa sig att Vasallen AB
har för avsikt att sätta upp belysning på sin del av den aktuella vägsträckan
kommer förvaltningen att beakta detta och eventuellt utöka belysningen på
den kommunala vägdelen.
Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunen avvaktar med
belysning längs den aktuella vägen tills Vasallen AB tagit ställning till och
beslutat om belysning på sin vägdel.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 17 februari 2009, § 3,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.440.512)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen, ekonomerna TF
Akten

2008.950.512

§ 55
Svar på medborgarförslag: Återställande av rondellen vid
Pantarholmen/ Brohålan
Peter Öjeskog, Karlskrona har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen skall återställa den gamla vackra, blomsterutsmyckade rondellen
vid Pantarholmen(”Brohålan”).
Återställande av en cirkulationsplats vid ”Brohålan” har vid flera tillfällen
tidigare varit aktuellt (senast vid etablering av Lidl intill ”Lokstallarna”).
I tidigare budgetplan fanns upptaget 3,5 mkr för cirkulationsplatsen år 2012.
Nuvarande budgetförslag 2009 och förslag till plan 2010-2011 redovisar
ingen cirkulationsplats vid ”Brohålan”.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är en cirkulationsplats vid
”Brohålan” en investering som förbättrar trafiksäkerheten i korsningen men
också ger en smidigare trafik till och från bostadsområdena Långö och
Pantarholmen. Därmed beräknas Landsvägsgatan, Polhemsgatan och
Valhallavägen avlastas från genomfartstrafik
Förvaltningen föreslår med hänvisning till ovanstående att behovet av en
cirkulationsplats vid ”Brohålan” prövas i samband med budget för 2010 och
om möjligt prioriteras före andra investeringsobjekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 december 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 17 februari 2009, § 4,
behandlat ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Idrotts- och fritidsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.1892.823
2007.1169.820

§ 56
Motion (KS 2008.1016.336) och medborgarförslag (KS 2007.273.820)
angående Bastasjö friluftsområde
1. Torskors/Hässlegårdens s-förening föreslår i en motion att tekniska
förvaltningen skall iordningsställa vandringsstigen runt Bastasjön, rusta
upp allén till Bastasjö gård, förbättra skyltningen, samt ta fram en långsiktig
strategi med syfte att slå vakt om samt utveckla friluftsområdet Bastasjö.
2. I ett medborgarförslag från Sven Svensson, Karlskrona, föreslås att ett
handikappvänligt promenadspår anordnas runt Bastasjön med fasta bänkar
utplacerade samt att röjningar m m utföres så att sjön kommer till sin rätt.
De i motionen och medborgarförslaget föreslagna åtgärder kan delvis utföras
inom berörda förvaltningars budgetramar (t ex röjning av vandringsslingan,
skyltning m m) medan mera omfattande åtgärder bör behandlas i kommande
budgetarbeten.
I samband med pågående exploatering för särskilt boende i Bastasjö kommer
en enkel grusad gång- och cykelväg och ridväg att iordningställas öster om
Bastasjö allé (samordnas med VA-arbeten).
Ett dokument kallat ”Samverkan i och utveckling av friluftsområdet kring
Bastasjön”, daterat den 3 juli 2007, har tagits fram av idrotts- och fritidschef
Ann-Katrin Olsson. I anslutning därtill har berörda organisationer och
förvaltningar under 2006 varit inbjudna och presenterat sina verksamheter.
Tekniska förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och
handikappförvaltningen har aktivt deltagit i arbetet som arrangerats i nära
samarbete mellan samhällsbyggnads- och idrotts- och fritidförvaltningen.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning ger dokumentet en bra
beskrivning av nuvarande aktiviteter inom området runt Bastasjön och
redovisar också förslag till åtgärder inklusive allmänhetens önskemål.
Dokumentet kan även ses som en strategi för utveckling av Bastasjö
friluftssområde i enlighet med vad som anges i ovannämnda motion.
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forts. § 56
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 februari 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
Percy Blom (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om förslaget ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet för vidare utredning.
_____
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§ 57
Delegation
Båtrådet
Protokoll sammanträde den 2 februari 2009
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll sammanträde den 17 februari 2009
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 februari 2009

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.151.452
2009.155.452
2009.161.452
2009.163.452
2009.164.458
2009.169.452
2009.185.452
2009.194.452
2009.201.452
2009.217.452
2009.218.452
2009.224.452
2009.241.452
2009.243.452
2009.248.452
2009.250.452
2009.255.452
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forts. § 57
2009.256.452
2009.266.452
2009.267.452
2009.273.452
2009.277.452
2009.278.452
2009.281.452, 2 st
2009.293.452
2009.314.452

Inlösen av enskild avloppsanläggning Sjuhalla.
Dnr 2008.1602.344
Ersättning för reparation av skador på bilruta orsakad av nerfallen istapp.
Dnr 2009.275.053
Beslutsattestanter från och med den 24 februari 2009.
Dnr 2009.265.002
Beslutsattestant från och med den 1 december 2008.
Dnr 2009.397.002

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 58
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2009
1. § 40
Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Dnr 2006.991.881
2. § 46
Anvisning för uppföljning 2009
Dnr 2009.227.042
3. § 72
Fördelning av kommunstyrelsens finansieringsposter i Budget/Plan
för åren 2009-2011
Dnr 2009.226.041
4. Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2009, dnr 555-8211-08
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsläcka på tryckledning
mellan Vämö pumpstation och Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2009.222.352
5. Länsstyrelsens beslut den 16 februari 2009, dnr 555-1079-09
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsläcka på tryckledning
mellan Mältan och Ryd tillhörande Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2009.235.351
6. Länsstyrelsens beslut den 20 februari 2009, dnr 513-1279-07
Skyddsområde och skyddsföreskrifter för de kommunala grundvattentäkterna i Fågelmara, Karlskrona kommun
Dnr 2008.615.341
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forts. § 58
Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2009
7.
§ 30
Förslag till ny renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1216.452
8.
§ 32
Elförsörjning Utklippan.
Dnr 2009.343.370
9.
§ 35
Hyresavtal för nytt LSS-boende med tolv platser i Hässlegården.
Dnr 2009.128.293
10.
§ 37
Svar på motion: Strategi för attraktivare cykel- och promenadstråk
år 2020.
Dnr 2005.359.312
11.
§ 39
Svar på motion angående anläggning av rastplats nedanför pestkyrkogården och Tyska Bryggaregården.
Dnr 2007.843.315
12.
§ 40
Svar på motion om iordningställande av gångvägar Saltö och Dragsö
samt elbelysning.
Dnr 2007.350.823
13.
§ 41
Svar på motion angående trafiksituationen i Strömsbergs samhälle.
Dnr 2007.695.512
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14.
§ 42
Svar på motion angående trafikmiljön i Rödeby tätort.
Dnr 2006.1068.510
15.
§ 43
Svar på medborgarförslag: Ta bort ena gångbanan på bron över Lyckebyån
vid fallet, nya övergångsställen och inför 30 km/tim.
Dnr 2007.693.512
16.
§ 44
Svar på medborgarförslag om cykelväg Rödeby – Telenor Arena Karlskrona.
Dnr 2007.1915.312
17.
§ 45
Svar på medborgarförslag om att bygga cykelväg på gamla banvallen mellan
Jämjö och Brömsebro.
Dnr 2007.1918.312
18.
§ 46
Svar på medborgarförslag och skrivelse angående trafiksituationen på
Norra Smedjegatan.
Dnr 2006.2081.512
19.
§ 47
Svar på medborgarförslag: Bygg en gång- och cykelbro mellan Dragsö och
Långö.
Dnr 2007.1914.312
20.
§ 48
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hästö
(Skanstorget) och Gullberna Park.
Dnr 2008.434.312
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forts. § 58
21.
§ 49
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Dnr 2007.351.510
22.
§ 50
Svar på medborgarförslag: Planskilj tåg- och vägtrafiken vid Bergåsa
station.
Dnr 2006.1883.512
23.
§ 51
Svar på medborgarförslag om utsmyckning av rondellen i Rosenholm.
Dnr 2008.1358.866
24.
Brev från Blekinge Kust- och Skärgårdsförening avseende hamnordningen
för Karlskrona hamn, skärgårdshamnar och fiskehamnar i Karlskrona
kommun.
Dnr 2007.1210.559
25.
Länsstyrelsens beslut den 2 mars 2009, dnr 581-8329-08
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2009 i
Karlskrona kommun
Dnr 2008.1420.438

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 25.
_____
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§ 59
Övrigt
Sven Wallfors (M) ställer fråga med anledning av att Ronneby Miljöteknik
bygger ut råvattenfiltreringen i Hjortsberga, Johannishus.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 april 2009
§ 62 Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun - utgår
- Fastighetsunderhåll
Extra ärende
§ 63 Överklagan av länsstyrelsens beslut beträffande bygglov för utbyggnad av särskilt boende/
gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20
§ 64 Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av korsningen Tjurkövägen/
Saltövägen/Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats
§ 65 Begäran om utökade investeringsanslag för energibesparingar och minskat oljeberoende
samt begäran om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan och Hästö
Medborgarhus
§ 66 Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och Stöd/Roslundens
verksamhet
§ 67 Svar på medborgarförslag: Inför åtgärder för att få bort buskörning i stadens centrum
§ 68 Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö
§ 69 Anmälan om delegeringsbeslut.
§ 70 Meddelanden
§ 71 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Onsdagen den 29 april 2009 kl 14.00-15.40
sammanträdet ajourneras kl 15.20-15.25

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Jörgen Johansson (C)
Percy Blom (S)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Hans Juhlin, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen,
§§ 62-63
Anders Kumlin, fastighetschef, § 62
Anders Konradsson, driftchef, § 62
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

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 62 - 71

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av § 63 har den 30 april 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av §§ 62, 64-71 har den 6 maj 2009 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 62
Information
1. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
- utgår.
2. Fastighetsunderhåll i Karlskrona kommun
Planerade underhållsåtgärder
Prioritet 1 Bör utföras under år 2009
Prioritet 2 Skjutas upp till år 2010-2011
Prioritet 3 Skjuts upp till senast år 2014
Driftchef Anders Konradsson informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Länsstyrelsen i Blekinge län
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2009.82.293

Extra ärende
§ 63
Överklagan av länsstyrelsens beslut beträffande bygglov för utbyggnad
av särskilt boende/gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20
Lst dnr 403-264-09, 403-609-09, 403-1051-09
Länsstyrelsen har beslutat upphäva överklagat bygglovsbeslut avseende
särskilt boende på fastigheten Mölletorp 4:20.
Tekniska förvaltningen har den 20 april 2009 inlämnat överklagan av
beslutet samt begäran om anstånd att inkomma med grunderna för
överklagandet.
Vidare har tekniska förvaltningen haft en avstämning med berörda
förvaltningar (handikappförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
kommunledningsförvaltningen) och funnit att det finns goda skäl att
överklaga länsstyrelsens beslut. Förvaltningarna har enats om en skrivelse,
daterad den 21 april 2009, med grunderna för överklagande av länsstyrelsens
beslut.
Förvaltningschef Hans Juhlin, samhällsbyggnadsförvaltningen, föredrar
ärendet.
På begäran av 1:e v ordförande Percy Blom (S) ajourneras sammanträdet
15.20-15.25 för överläggningar i partigruppen.
Yrkanden
Percy Blom (S) med tillstyrkan av Göte Henriksson (SD) och Stefan Lundin
(FP) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Jörgen Johansson (C) yrkar avslag på tekniska förvaltningens förslag.
Rogen Poka (MP) yrkar bifall på Jörgen Johanssons avslagsyrkande.
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forts. § 63
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag, mot
Jörgen Johanssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
tekniska förvaltningens förslag.
Reservationer
Jörgen Johansson (C) och Roger Poka (MP) reserverar sig till förmån för
egna yrkanden.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna överklagan av länsstyrelsens beslut beträffande bygglov för
utbyggnad av särskilt boende/gruppboende på fastigheten Mölletorp 4:20
enligt de motiv som redovisas i upprättad skrivelse till länsstyrelsen daterad
den 21 april 2009, samt
2. att förklara paragrafen omedelbart justerad.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2009.533.511

§ 64
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av korsningen
Tjurkövägen/Saltövägen/Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats
I investeringsbudgeten för 2009 finns 1 mkr avsatta till cirkulationsplats
på Saltö.
Efter semestern kommer affärsverken att gräva upp korsningen för
framdragande av fjärrvärme. Med början strax norr om korsningen har
tekniska förvaltningen byggt en gång- och cykelväg till Dragsö. Från
korsningen och till Fisktorget planerar kommunen en gång- och cykelväg
som finansieras av exploateringen på södra Saltö.
I samband med återställningsarbeten efter fjärrvärmeutbyggnaden och
anläggning av gång- och cykelväg anser tekniska förvaltningen att rubricerad
korsning bör byggas om till cirkulationsplats, främst av trafiksäkerhetsskäl.
När korsningen är ombyggd kan befintlig vägbula tas bort, vilket kommer att
minska bullret från trafiken.
Ombyggnadsarbetena har beräknats till 1 mkr utöver den återställningskostnad fjärrvärmearbetena svarar för. Kapitalkostnaderna, som uppgår till
cirka 60 000 kronor, finansieras inom befintlig kommunbidragsram.
Arbetena kommer att utföras under hösten 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 april 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
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forts.
forts. § 64
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för nybyggnad av cirkulationsplats på
Saltö inom ramen 1 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2009.532.375

§ 65
Begäran om utökade investeringsanslag för energibesparingar och
minskat oljeberoende samt begäran om investeringstillstånd för
fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan och Hästö medborgarhus
Kommunfullmäktige har i budget 2009 godkänt målet att under 2009 minska
antalet anläggningar i kommunens fastighetsbestånd som försörjs av olja.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 8 mkr avsatta för åtgärder som är
energibesparande eller minskar oljeberoendet.
Budgeten är idag uppbokad till 7 955 000 kronor.
Detta innebär att det krävs ytterligare utökning av investeringsbudget för
2009 för att kunna genomföra ytterligare fjärrvärmeanslutningar innevarande
år.
Tekniska förvaltningen föreslår att uppvärmningssystemet i Saltöskolan,
Tärnan 1, konverteras från eldningsolja till fjärrvärme. Fastigheten använder
40 m³ eldningsolja per år. Beräknad effekt på 200 kW.
Investeringsutgiften har beräknats till 750 000 kronor.
Vidare föreslår tekniska förvaltningen att uppvärmningssystemet i Hästö
medborgarhus, Bommen 31, konverteras från eldningsolja till fjärrvärme.
Fastigheten använder 8,5 m³ eldningsolja per år. Beräknad effekt på 30 kW.
Investeringsutgiften har beräknats till 350 000 kr.
Investeringarna är lönsamma redan på kort sikt och minskar oljeberoendet
som är positivt för miljön. De innebär också minskade drift- och
underhållskostnader.
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forts.
forts. § 65
För att kunna genomföra ovanstående energibesparingar och minskat
oljeberoende behöver tekniska nämnden få utökad ram för ändamålet med
1,1 mkr
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att utöka investeringsanslaget för engergibesparingar och minskat
oljeberoende med 1 100 000 kronor, samt
2. att bevilja investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av Saltöskolan
och Hästö Medborgarhus.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-04-29

11

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomerna TF
Akten

2008.1148.293

§ 66
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd/Roslundens verksamhet
Med anledning av socialnämndens tidigare beslut (SN § 49, 23 april 2007)
har socialförvaltningen uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB
Karlskronahem planera en om- och tillbyggnad av Råd och Stöd/Roslundens
lokaler på Ekliden.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Karlskronahem. Därefter internhyr
socialnämnden fastigheten från tekniska förvaltningen.
I befintlig byggnad inryms idag två verksamheter, Roslunden som är ett hem
för vård och boende samt Råd och Stöd som arbetar med barn och ungdomar
upp till 18 års ålder och deras föräldrar. Dessa två verksamheter har ett
mycket nära samarbete. Det är framför allt Råd och Stöds verksamhet som
har ökat betydligt och följden av detta har blivit en större personalbemanning
och ändrat arbetssätt. De befintliga lokalerna räcker inte längre till för att
utföra verksamheten på ett bra sätt, och arbetsmiljöproblem har påtalats en
längre tid. Projektet innebär att man skapar en helt ny byggnad för
Roslundens verksamhet och Råd och Stöd kan då ta det befintliga huset i
anspråk i dess helhet. Avtalet är ett blockhyresavtal och omfattar
ombyggnation av delar i befintligt hus och en nybyggnation i nära anslutning
till densamma.
Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 10 500 000 kronor
exklusive mervärdesskatt. Med en avskrivningstid om 33 år och räntesats om
5 % blir den tillkommande årliga internhyran för socialförvaltningen 670 800
kronor. Avtalet omfattar en sedvanlig restvärdesklausul om 6 163 550 kronor.
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forts.
forts. § 66
Ansvaret för restvärdet åvilar socialnämnden. Avtalstiden är bunden till
20 år från och med den 1 januari 2010. Ett nytt hyresavtal upprättas som
ersätter befintligt avtal.
Socialnämnden har accepterat den tillkommande hyran och medel finns
avsatta i budget från och med 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 april, reviderad den 16 april,
2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar, samt
att meddela tekniska nämnden hur nämnden ska förhålla sig till
restvärden vid förhyrning.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.967.510)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1690.510

§ 67
Svar på medborgarförslag: Inför åtgärder för att få bort buskörning i
stadens centrum
Carl Emanuel Mark, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
åtgärder genomförs för att få bort ”terroriserande buskörning” på centrala
Trossö. Problemen gäller speciellt under nattetid då bullret från trafiken stör
nattsömnen. Som åtgärder nämns vägbulor, sänkta hastigheter och förbud
mot trafik nattetid.
En tidigare skrivelse från Carl Emanuel Mark, med liknande innehåll,
behandlades av tekniska nämndens trafikutskott den 9 december 2008, § 73.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag avseende medborgarförslaget.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat medborgarförslaget
den 24 mars 2009, § 8.
Att stänga av gator kan inte anses vara en rimlig åtgärd för att lösa bullerproblemen. Om förbud införs på enskilda gator är det troligt att trafiken
flyttar till nya platser. Undantagen skulle samtidigt behöva vara omfattande
för att behörig trafik ska kunna ta sig fram.
Det viktigaste för att uppnå en låg ljudnivå är att trafiken håller
hastighetsbegränsningarna och kör jämnt utan kraftiga accelerationer och
inbromsningar. Passage av vägbulor kan ge upphov till förhöjd ljudnivå,
varför vägbulor generellt sett inte är en lämplig åtgärd för att minska buller.
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forts.
forts. § 67
När det gäller sänkta hastigheter planeras en översyn av hastighetsnivåerna
på kommunens vägar de närmaste åren. Det är då möjligt att hastigheterna
justeras ner en del på Trossö, vilket kan minska bullret något.
Tekniska förvaltningen är medvetna om att en del boende på Trossö,
speciellt vid Stortorget och Hoglands park, upplever störningar från trafiken
nattetid. Detta är också något som tas med i framtida planering och beslut för
trafiken på Trossö.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.190.312)
Tekniska förvaltningen/gatu-hamn-parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Akten

2007.696.312

§ 68
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö
Jeanette Petersson (S) har i en motion hemställt om att kommunen skall
verka för att cykelbanor byggs ut på Hasslö och från Hasslö via Almö till
Nättraby. Som motiv anges bland annat att vägarna saknar vägrenar, att
barn och vuxna cyklar och åker moped till och från skolor och arbetsplatser.
De i motionen föreslagna cykelvägarna avser allmänna vägar med vägverket
som huvudman (väg 673 och väg 678) samt i viss mån enskilda vägar.
Tekniska förvaltningen har med anledning därav hemställt om vägverkets
yttrande i ärendet. Vägverket har i sitt svar bland annat angett att vägarna
ingår i det regionala vägnätet och att investeringsåtgärder i enlighet med
ovannämnda motion beslutas av Region Blekinge efter samråd med berörda
kommuner och vägverk.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 februari 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Vid kommande samråd med Region Blekinge angående prioritering av
objekt avser tekniska förvaltningen pröva förutsättningarna för prioritering
av de i motionen föreslagna gång- och cykelvägarna gentemot andra viktiga
objekt.
Den slutliga prioriteringen sker därefter av Region Blekinge.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 24 mars 2009,
§ 7.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad
_____
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§ 69
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 mars 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 21 april 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll sammanträde den 24 mars 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.333.452
2009.334.452
2009.335.452
2009.336.452
2009.342.452
2009.350.452
2009.361.452
2009.378.452
2009.388.452
2009.398.452
2009.406.452
2009.418.452
2009.435.452
2009.462.452
2009.468.452
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forts.
forts. § 69
Disposition av 2009 års klumpanslag för VA-ledning till åtgärder
vattenledningar, Gullbernavägen.
Dnr 2009.433.344
Disposition av 2009 års klumpanslag för VA-ledningar till åtgärder
ny tryckstegringsstation, Gamla Landsvägen, Nättraby
Dnr 2009.78.352
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Nyanläggning, förbättring parker
Dnr 2009.430.331
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Badplatser
Dnr 2009.428.822
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Flytbryggor
Dnr 2009.427.820
Disposition av 2009 års anslag för inventarier
Gräsklippare
Dnr 2009.429.054
Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Roslundavägen i Nättraby
TN 07/09
Lokal trafikföreskrift om undantag från lokal trafikföreskrift om förbud mot
fordonstrafik på Ronnebygatan.
TN 08/09
Lokal trafikföreskrift p g a Holmsjö marknad, vår och höst.
TN 09/09
Ersättningskrav från Folksam för utlagda skadeutgifter vid vattenskada
p g a källaröversvämning i Torhamn.
Dnr 2007.521.185
Beslut om förskott på intrångsersättning för ledningsrätt på Vedeby 26:13
Dnr 2009.583.373
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forts.
forts. § 69
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Förnyelse stadsträd Trossö
Dnr 2009.594.339
Disposition av 2009 års anslag för förnyelse lekplatser
Förnyelse lekplatser Lyckeby 09
Dnr 2009.585.332
Disposition av 2009 års anslag för upprustning Wämöparken
Åtgärder Wämöparken 09
Dnr 2009.586.334
Disposition av 2009 års anslag för upprustning Wämöparken
Kulturbyggnader
Dnr 2009.587.334
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassad kollektivtrafik
Handikappanpassning Trossö
Dnr 2009.588.311

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 70
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 6 mars 2009, dnr 258-1650-2009
om tillfällig hastighetsbegränsning på väg 748.
Dnr 2009.372.512
2. Kommunstyrelsens beslut den 10 mars 2009, § 80
Projekteringstillstånd för ny förskola i Jämjö.
Dnr 2008.1922.290
3. Projekterings- och investeringstillstånd för att tillskapa ytterligare
tre boendeplatser i anslutning till villan i Lösenmark.
Dnr 2008.1377.293
4. Länsstyrelsens beslut den 17 mars 2009, dnr 431-2216-09
Fråga om tillstånd att ta bort fast fornlämning på fastigheten Hillerslätt 1:5,
Hjortsbergs socken, Ronneby kommun
Dnr 2009.394.872
5. Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2009, dnr 525.329-09
Samråd om dragning av vattenledningar mellan vattenverket i Lyckeby
och infiltrationsanläggning i N Vång i Ronneby kommun
Dnr 1999.450.340
6. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 31 mars 2009, § 38
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av ”Solgatan” på
Stortorget.
Dnr 2007.1057.210
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forts.
forts. § 70

Kommunfullmäktiges beslut den 26 mars 2009
7. § 60
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2008 för Karlskrona
kommunkoncern.
Dnr 2008.391.042
8. § 62
Förvärv av fastigheten Mo 1:47 (Mogårdens sjukhem), Karlskrona kommun
Dnr 2009.503.252
9. § 63
Förvärv av fastigheten Blåvingen 1, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.504.252
10. § 65
Förslag till nya allmänna bestämmelser för användande av Karlskrona
kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
Dnr 2008.1852.340
11. § 67
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2009.
Dnr 2009.505.004
12. § 71
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Trossö.
Dnr 2006.423.512
13. § 72
Svar på medborgarförslag om att bygga cykel- och gångbroar mellan
Karlskronas öar.
Dnr 2008.430.312
14. § 73
Svar på medborgarförslag om att bredda Spårgatan, delen Norra
Smedjegatan – Arvid Nilssonsgatan, eller införa parkeringsförbud på
sträckan.
Dnr 2008.435.512
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forts.
forts. § 70
15. § 74
Svar på medborgarförslag om mötesplatser utomhus med aktiviteter för
äldre invånare.
Dnr 2007.1641.331
16. § 75
Svar på medborgarförslag om att ta bort biltrafiken runt Hoglands park,
dubbelrikta för busstrafiken på Landbrogatan och göra gågata längs
Norra Kungsgatan.
Dnr 2008.429.511
17. Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2009, dnr 403-264-09, 403-609-09,
403-1051-09
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut
om bygglov för nybyggnad av särskilt boende/gruppboende på fastigheten
Mölletorp 4:20 i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.82.293
18. Länsstyrelsens beslut den 5 april 2009, dnr 431-1810-09
Tillstånd att göra ingrepp i Kapellparken inom fornlämning RAÄ 77,
Karlskrona kommun
Dnr 2009.536.872

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-18.
_____
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§ 71
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga om budgetbeslut avseende
dagvattenledning Strandvägen, Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd och ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 maj 2009
§ 72 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-03-31”

§ 73 Delårsbokslut per den 30 april 2009
§ 74 Ansökan om investeringstillstånd för ny förskola i Jämjö
§ 75 Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala
lokaler
§ 76 Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av Sparresalen och Marinens Musikkårs
lokaler
§ 77 Yttrande angående samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram, miljökvalitetsnormer
och miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
§ 78 Anmälan om delegeringsbeslut.
§ 79 Meddelanden
§ 80 Övrigt
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Plats och tid

Café ChapmansRo, Skärfva
Onsdagen den 27 maj 2009 kl 14.00 – 15.05

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tjänstgörande

Tommy Olsson (KD)
Percy Blom (S)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)
Sven Wallfors (M)
Stefan Lundin (FP)
Lennart Svantesson (KD)

Närvarande

ersättare

Patrik Anderson (S)
Kerstin Wieslander (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Sussie Rantil, chef löneenheten
Eva Steiner, biolog
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Lars-Göran Forss

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 72-80

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 4 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 72
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-03-31”
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.345.042

§ 73

Delårsbokslut per den 30 april 2009
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 13 maj 2009 överlämnat
delårsbokslut per den 30 april 2009 och prognos för 2009 för tekniska
nämndens verksamheter som överensstämmer med tilldelade budgetbeslut.
I prognosen har kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2009 § 88
att stoppa planerat underhåll inom tekniska nämndens fastigheter
motsvarande 9 mkr och att stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens
gator/vägar och övriga anläggningar motsvarande 5 mkr beaktats.
För avgiftsfinansierade verksamheter är budgeterat resultatkrav 1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 30 april 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med
anledning av
• tekniska justeringar, ex löneökningar, lägre personalomkostnader
• ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
• nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld,
upphandling/inköp
Resultatkrav och kommunbidrag är inte justerat med anledning av beslutad
men ej verkställd neddragning på drygt 14 mkr.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2009.
Följande måluppföljning lämnas:
• Av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 72 % av planerat underhåll.
För övriga mål krävs uppföljning på helår och uppföljning kommer därför att
lämnas i årsbokslutet.
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§ 73 forts.
Periodens resultat avvikelse mot budget 2009-04-30, -14 069 tkr
Beslutat budgeterat resultat för perioden är 586 tkr för avgiftsfinansierade
verksamheter och för skattefinansierade verksamheter är periodiserad budget
på 5 318 tkr. Total avvikelse mot budgeterat resultat är -14 069 tkr.

Skattefinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget
-18 937 tkr
Centrala verksamheter, resultat avvikelse mot budget -1 340 tkr
Prognos 2009 för centrala verksamheter är positiv +300 tkr.
Ofördelade kostnader/preliminärbokade poster, resultat avvikelse mot
budget -12 043 tkr
Prognos 2009 för ofördelade och preliminärbokade poster är
nollresultat.
Gata/Hamn/Parkverksamhet, resultat avvikelse mot budget +1 078 tkr.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är -1,3 mkr.
Viktigt att poängtera att avdelningens neddragningar på 5 mkr är beaktade i
prognosen.
Gata/hamn/parkavdelningen skall under 2009 göra ytterligare neddragningar
om 5 mkr, vilket till största delen utgörs av medel avsatta till underhåll.
Detta innebär att verksamheten har en minimal buffert för oförutsedda
händelser och endast ett fåtal åtgärder planerat underhåll kommer att utföras,
vilket medför större risker för akut underhåll under året.
Nedan redovisas vilka verksamheter som kommer att belastas av
kostnadsneddragningar och konsekvensbeskrivning av föreslagna åtgärder:
Åtgärd

Besparing Konsekvenser

Asfaltsläggning

3,6 mkr

forts.
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Sign

Årligt behov är 4,7 mkr enligt utredning
av Ramböll 2008. Eftersatt beläggningsunderhåll är idag ca 27 mkr. Kostnaden
ökar med 40% om åtgärd ej utförs i rätt tid.
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forts. § 73
Brounderhåll

0,4 mkr

Uteblivet brounderhåll kan medföra avsevärt
dyrare åtgärder vid senare tillfälle.

Säsongsanställningar 0,4 mkr
park

Medför ej klippta ytor/och delvis eftersatt
grönyteskötsel och ogräs på och utanför
Trossö, antalet säsongsanställningar halveras.

Hamnunderhåll
större hamnar och
fiskehamnar

Minskat underhåll till hamnarna som redan
idag är svårt eftersatt. Medför stor risk för
senare, dyrare åtgärder.
Mycket begränsade medel till akutåtgärder.

Tjänst, gata
vakantsätts

0,5 mkr

0,1 mkr

Anläggn tjänst, gata
vakantsätts

0,1 mkr

Delårseffekt, medför att svar på skrivelser,
utredningar avseende trafikärenden,
trafikmätningar mm försenas och bli eftersatt.
Delårseffekt, medför inga större svårigheter
stora nerdragningar väntas inom drift och
underhåll

Fastighetsavdelningen, resultat avvikelse mot budget – 6 632 tkr
Prognos 2009 för fastighetsavdelning är nollresultat.
Kommentarer till prognos för 2009:
Med hänsyn till resultatet för första tertialet finns det risk för att ett negativt
resultat kvarstår. Följande åtgärder vidtages för att förhindra detta:
• Stoppa löpande underhåll där det ej finns risk att detta förorsakar risk för
personskada, arbetsmiljö eller att fastighetens funktion och värde
riskeras.
• Omställningsprogram och semesterlöneskuld kan bidra med minskade
kostnader för andra halvåret 2009.
• Ytterligare temperatursänkningar i kommunens lokaler, utöver den redan
av kommunfullmäktige aviserade sänkningen om en grad samt gynnsam
(mild) väderlek hösten/vintern 2009/2010.
• Översyn av samtliga verksamhets-/serviceavtal med andra förvaltningar
som genererar ett negativt resultat för fastighetsavdelningen.
Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget +4 869 tkr
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Gata/Hamnverksamhet, resultat avvikelse mot budget -741 tkr
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet är negativ -1 300 tkr.
Förutsättning för denna prognos är att:
• Ännu ej tecknat avtal med Stena Line genererar budgeterade intäkter.
• Gasrörsprojektet i sin helhet inbringar intäkter till avdelningen om totalt
5,4 mkr.
• I prognosen ingår en akut reparationsåtgärd om 1,5 mkr avseende kaj 2.

Vatten-, avlopps och renhållningsverksamhet, avvikelse mot budget
+5 610 tkr
Prognos 2009 för VA/renhållningsavdelningen är +1 000 tkr.
Vatten- och avlopp, resultat avvikelse mot budget +1 975 tkr
Prognos 2009 för VA-avdelningen överensstämmer med beslutat negativt
resultat på 1,1 mkr.
Renhållning, +3 635 tkr
För kommunen totalt är siffran 8,15 sjukdagar per anställd per
den 31 mars 2009 och helårsprognosen blir då 24,45.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Serviceförvaltningen, kostenheten
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2008.1922.290

§ 74
Investeringstillstånd för ny förskola i Jämjö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut under § 119 den 16 december 2008
uppdragit åt tekniska förvaltningen att återkomma med förslag på
hyreskontrakt för ny förskola i Jämjö.
Den planerade förskolan har projekterats för fyra avdelningar med utemiljö
och tillagningskök för extra produktion och utskick till Tallkottens förskola i
Jämjö. Etablering av den nya förskolan innebär att den verksamhet som idag
är inhyrd externt på Östra Stationsvägen i Jämjö samt två nya avdelningar
kan inrymmas. Det restvärde som uppstår vid en flytt från Östra
Stationsvägen är ca 340 000 kr och beräknas belasta barn- och
ungdomsförvaltningens driftkostnader, årshyran för lokalen är 630 000 kr.
Hyreskontraktet på Östra Stationsvägen kommer att upphöra vid inflyttning
till den nya förskolan.
Total investeringskostnad för fyra förskoleavdelningar inklusive utökat
tillagningskök, vilket motsvarar 845 m2 byggnadsyta (BYA) bedöms efter
utförd projektering till 20 650 000 kronor inklusive del i exploatering,
ersättning för intern markreserv, arkeologisk förundersökning samt utökat
tillagningskök.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 975 000 kr/år.
Hyreskostnad för barn- och ungdomsförvaltningen beräknas till
1 485 000 kr/år.
Hyreskostnad för serviceförvaltningen angående köket beräknas till
490 000 kr/år.
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Projekteringskostnad för framtagande av förfrågningsunderlag har uppgått
till ca 475 000 kr och inkluderas i bedömningen för total investeringskostnad.
Finansiering av nybyggnationen ryms inom ramen för förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten för 2009 (5 mkr) och 2010 (15,65 mkr).
Enligt barn- och ungdomsförvaltningen är den ökade verksamhetskostnaden
beräknad till 2 900 000 kronor. De ökade hyres- och verksamhetskostnaderna bedöms rymmas inom drift av förskolor som avsatts under
budgetplaneringsåret 2010. Barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att
anskaffa inventarier för ca 250 000 kr. Serviceförvaltningen beräknas
anskaffa inventarier för ca 105 000 kr.
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under september 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Yrkande
Stefan Lundin (FP) yrkar att ”det restvärde som uppstår vid en flytt från
Östra Stationsvägen är ca 340 000 kr kommer att belasta barn- och
ungdomsförvaltningens driftkostnader ...”
Tekniska nämnden bifaller Stefan Lundins förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende nybyggnad av förskola i
Jämjö, samt
2. att disponera 5 000 000 kronor ur 2009 års anslag för skol- och
förskolelokaler och 15 650 000 kronor ur 2010 års anslag för skol- och
förskolelokaler för nybyggnad av förskola i Jämjö.
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.717.287

§ 75
Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler
I investeringsbudgeten för 2009 finns anslaget 12 mkr för tillgänglighetsskapande åtgärder i kommunala lokaler. Som grund för planeringen ligger en
inventering som utförts av handikappförvaltningen i samarbete med tekniska
förvaltningen. Under 2008 påbörjades och utfördes insatser inom främst
grundskolor.
Planeringen för 2009 innebär att insatser för publika delar av skolor och
idrotts- och fritidsanläggningar föreslås prioriteras. Planen är upprättad i
samarbete med handikappkonsulenten och berörda förvaltningar.
Följande objekt kräver investeringsmedel 500 tkr eller mera och för vilka
kommunstyrelsen har att besluta om investeringstillstånd.
Ehrensvärdska – Af Chapman, Gymnastiksal tillhörande gymnasieskolan,
Östersjöskolan, Vedebyskolans idrottshall och Konserthusteatern.
För dessa objekt uppgår investeringen till 3 mkr. I gällande budget finns en
reserv med medel för utökad hyra på grund av kapitalkostnaderna för
tillgänglighetsskapande investeringar. Berörda nämnder erhåller enligt
gällande princip kompensation för detta utifrån utfallet av genomförda
åtgärder.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler med 3 mkr, samt
2. att ta i anspråk 3 mkr ur anslaget för handikappanpassning av fastigheter
i investeringsbudget 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Akten

2009.716.287

§ 76
Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av Sparresalen och
Marinens Musikkårs lokaler
Marinens Musikkår hyr egna lokaler samt nyttjanderätt till Sparresalen som
hyrs av kulturförvaltningen. För att komma till rätta med främst
arbetsmiljöproblem för Marinens Musikkår har tekniska förvaltningen i
samråd med musikkåren och kulturförvaltningen utarbetat förslag till
ombyggnad av dels musikkårens egna lokaler och dels Sparresalen.
Ombyggnaden är beräknad till 13,3 mkr. I kommunens investeringsbudget
finns 12,5 mkr avsatta 2009. Således finns behov av ytterligare 800 tkr för
ändamålet. En möjlighet är att ta i anspråk del av det klumpanslag för
lokalinvesteringar om 1,7 mkr som finns i investeringsbudgeten för 2009.
Huvuddelen av investeringen avser krav på förbättrad arbetsmiljö för
Musikkåren varför Fortifikationsverket förklarat sig beredd att svara för
utökad hyra motsvarande 85 % av investeringen d v s 11,3 mkr. Resterande
del av investeringen betalas via ökad internhyra för kulturnämnden som får
krav på förbättringar av Sparresalen tillgodosedda, exempelvis fler platser,
bättre belysning, handikappanpassning, bättre användbarhet av lokalen för
olika aktiviteter m m. Kulturnämnden får en ökad hyra med 200 tkr/år med
början 2010. Detta måste beaktas i kulturnämndens budget from 2010.
Fortifikationsverket vill teckna 6-årigt hyresavtal med möjlighet till 6 års
förlängning. Verket godtar 6-årig avskrivningstid för Musikkårens del av
investeringen. Det innebär att inget restvärde föreligger om hyreskontraktet
ej förlänges efter 6 år.
Ombyggnationen är planerad att ske under perioden augusti 2009 tom
februari 2010.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att ge tekniska nämnden investeringstillstånd för ombyggnad av
Sparresalen och Marinens Musikkårs lokaler, samt
2. att investeringskostnaden 13 300 000 kronor finansieras med anslagna
12 500 000 kronor för ”Lokal Marinens musikkår” och med 800 000 kronor
ur klumpanslaget för lokalinvesteringar i 2009 års investeringsbudget.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA-Renhållningsavdelningen
Akten

2009.757.340

§ 77
Yttrande angående samråd kring förvaltningsplan, åtgärdsprogram,
miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivning för Södra
Östersjöns vattendistrikt
Genomförandet av vattenförvaltningen, som är det svenska genomförandet
av EU:s vattendirektiv, innebär att Sverige ska kartlägga och analysera alla
vatten, fastställa mål/kvalitetskrav och upprätta åtgärdsprogram för vattenmiljöerna i Sverige samt övervaka dem.
Syftet är att uppnå målsättningen ”god status” i alla vatten senast år 2015.
Andra kvalitetskrav får fastställas om det finns särskilda skäl.
Vattenmyndigheten ska, efter att ha genomfört ett samråd under sex
månader, fastställa miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och
förvaltningsplan senast den 22 december 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Biolog Eva Steiner föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att anta yttrandet som sitt eget.
_____
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§ 78
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 22 april 2009.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.473.452
2009.491.452
2009.501.452
2009.508.452
2009.509.452
2009.518.452
2009.519.452
2009.527.452
2009.528.452
2009.539.452
2009.540.458
2009.549.452
2009.555.452
2009.608.452
2009.619.452, 2 st
2009.620.452
2009.621.452, 2 st
2009.629.452
2009.630.452
2009.633.458
2009.639.452
2009.640.452
2009.641.452
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2009.642.452
2009.666.452
2009.670.452
2009.671.452
2009.672.452
2009.673.452
2009.674.452
2009.675.452
2009.683.452
2009.684.452
2009.685.452
2009.686.452
2009.687.452
2009.689.452
2009.699.452
2009.700.452
2009.701.452
2009.702.452
2009.703.452
2009.704.452
2009.705.452
2009.706.452
2009.707.452
2009.708.452
2009.709.452
2009.710.452
2009.711.452
2009.725.452
2009.726.452
2009.733.452
2009.734.452.
2009.735.452
2009.736.452
2009.737.452
2009.738.452
2009.739.452
2009.740.452
2009.741.452
2009.742.452
2009.743.452
2009.744.452
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2009.745.452
2009.754.452
2009.797.452
2009.798.452
2009.799.452
2009.800.452
2009.801.452
2009.802.452
2009.803.452
2009.819.452
2009.822.452
2009.823.452
2009.824.452
2009.825.452
2009.826.452
2009.827.452
2009.828.452
2009.829.452
2009.830.452
2009.831.452
2009.832.452
2009.833.452
2009.834.452
2009.835.452
2009.836.452
2009.837.452
2009.838.452
2009.839.452
2009.849.452
2009.850.452
2009.856.452
2009.863.452
2009.750.452
2009.751.452
2009.752.452
2009.753.452
2009.755.452
2009.756.452
2009.764.452
2009.765.452
2009.766.452
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2009.767.452
2009.782.452
2009.783.452
2009.786.452
2009.791.452
2009.796.452
2009.804.452

Disposition av 2009 års anslag för utbyte fritidsbåtsbryggor 09
N Backen, Verkö
Dnr 2009.645.825
Disposition av 2009 års anslag för utbyte fritidsbåtsbryggor 09
Kilströmskaj
Dnr 2009.645.825
Disposition av 2009 års anslag för utbyte fritidsbåtsbryggor 09
Tallholmen
Dnr 2009.645.825
Disposition av 2009 års anslag för förändrad ombyggd infrastruktur
Badbrygga Saltösand
Dnr 2009.678.825
Disposition av 2009 års anslag för parkeringsanordningar
Dnr 2009.870.514
Tillfällig lokal trafikföreskrift under Jämjö-dagarna 2009-05-23,
kl 09.00-16.00.
TN 12/09
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Landsbygdsevenemang,
Stad & Land 2009
TN 13/09
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Karlskronadagarna 2009.
TN 14/09
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Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning och verksamhet c, 867
avloppshantering med begränsning till ansvar 40135.
Dnr 2008.034.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning, 867 avloppshantering och
868 VA á-pris verk, med begränsning till ansar 40131.
Dnr 2009.339.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning och verksamhet c, 867
avloppshantering med begränsning till ansvar 40133.
Dnr 2009.339.002
Beslut om ordinarie attestant
Verksamhet c, 866 vattenförsörjning och verksamhet c, 867
avloppshantering med begränsning till ansvar 40134.
Dnr 2009.339.002
Anbud
Vattenplanering i Karlskrona kommun
Dnr 2009.404.052
Nytt dike och våtmark, Ramdala
Dnr 2009.531.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 79
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 7 april 2009, § 119
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
Dnr 2008.1833.004
2. Länsstyrelsens beslut den 14 april 2009, dnr 258-3620-08
Ändring av gällande förbud att framföra maskindrivet fartyg i sjön
Stora Alljungen, Karlskrona kommun
Dnr 2009.563.109
3. Länsstyrelsens beslut den 15 april 2009, dnr 258-4296-08
Ansökan om sänkning av högsta tillåtna hastighet på enskilda vägen
K 243 u
Dnr 2008.770.512
4. Länsstyrelsens beslut den 21 april 2009, dnr 505-2823-09
Överklagande av tekniska nämndens delegationsbeslut om uppehåll i
kommunal sophämtning
Dnr 2009.273.452
5. Länsstyrelsens beslut den 23 april 2009, dnr 258-3222-09
Tillstånd till affischering inom Blekinge län inför valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009
Dnr 2009.650.308
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Kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2009
6. § 83
Årsredovisning för år 2008 Karlskrona kommun
Dnr 2009.715.042
7. § 84
Revisionsberättelse år 2008 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Dnr 2009.715.042
8. § 88
Budget och verksamhetsuppföljning februari 2009 för Karlskrona kommun
Dnr 2009.345.042

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-8.
_____
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§ 80
Övrigt
1. Sven Wallfors (M) ställer fråga angående parceller Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Claes-Urban Persson (S) efterfrågar svar på motion och
medborgarförslag avseende Bastasjö friluftsområde.
Ärendet är återremitterat från tekniska nämnden den 25 mars 2009, § 56,
för vidare utredning.
Förvaltningschef Anders Jaryd meddelar att ärendet kommer att behandlas
vid tekniska nämndens sammanträde i juni.
3. Investeringar 2010-2012.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 juni 2009
§ 81 Godkännande av hyresavtal med Fortifikationsverket
angående lokaler för Marinens Musikkår
§ 82 Utredning om möjlighet att återinföra projektering i egen regi
§ 83 Riktlinjer privata bryggor
§ 84 Begäran om investeringstillstånd avseende ny spolbil
§ 85 Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp
Trummenäs – Gullberna
§ 86 Detaljplan för kv Kölen (Hästö marina) m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd)
§ 87 Förslag till ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl., Trummenäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 88 Förslag till ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl., Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 89 Svar på medborgarförslag: Nytt övergångsställe på Stationsvägen i Lyckeby
§ 90 Svar på medborgarförslag angående Hjärtats Stig i Bastasjö friluftsområde
§ 91 Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet
§ 92 Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde
§ 93 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 94 Meddelanden
Extra ärende
§ 95 Bidrag till förbättringsprojekt enskilda vägar
§ 96 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 24 juni 2009 kl 14.00 – 15.30

Beslutande

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

Tjänstgörande

Tommy Olsson (KD), §§ 81-85, 87-96, ej § 86 p g a jäv
Jörgen Johansson (C), ordf § 86
Percy Blom (S)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)
Stefan Lundin (FP)
Patrik Andersson (S)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef, §§ 81-82, 84-96
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef
Jörgen R Johansson, tekniker
Kenneth Johansson, VA/renhållningschef,
Mariette Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Roger Poka

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

§§ 81- 96

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

§§ 81-85, 87-96

Ordförande

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

§ 86

Justerare

……………………………………
Roger Poka

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 juni 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………
Birgitta Persson

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-06-24

4

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.716.287

§ 81
Godkännande av hyresavtal med Fortifikationsverket angående lokaler
för Marinens Musikkår
Fortifikationsverket har beställt ombyggnad av Marinens Musikkårs lokaler
och Sparresalen främst för att förbättra arbetsmiljön. Fastighetsavdelningen
har planerat en ombyggnad av lokalerna som beräknas uppgå till en
investeringsutgift om totalt 13,3 mkr. Huvudparten avser åtgärder för
Marinens Musikkår. I vissa avseenden förbättras Sparresalen på önskemål
från kulturförvaltningen. Fastighetsavdelningen och Fortifikationsverket har
enats om att Marinens Musikkår skall finansiera 85 % av investeringen,
d v s 11,3 mkr.
Fastighetsavdelningen har upprättat ett förslag till hyresavtal som innebär att
nuvarande hyresavtal räknas upp med kostnaderna för ränta (5 %) och
avskrivning av investeringen på 11,3 mkr under sex år. Skulle investeringen
understiga 13,3 mkr justeras Fortifikationsverkets andel i motsvarande grad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt med Fortifikationsverket
avseende Marinens Musikkår och nyttjande av Sparresalen med anledning av
planerad ombyggnad.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/personalenheten TF
Akten

2009.940.001

§ 82
Utredning om möjlighet att återinföra projektering i egen regi
Tekniska nämnden har den 28 januari 2009, § 2, gett förvaltningen i
uppdrag att utreda om det finns möjligheter att återinföra projektering i egen
regi.
Fram till 2007 fanns det tre heltidsanställda mark-och vägprojektörer inom
staben. Två slutade på grund av den dåliga löneutvecklingen inom
kommunen medan den tredje slutade för att i eget företag utföra
projekteringsuppdrag. Dessa tre personer utförde projekteringsuppdrag åt
främst gatu- och va-verksamheterna, men också åt affärsverken och deras
fjärrvärmeutbyggnad. Tjänsterna har inte återbesatts.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Generellt har förvaltningen uppfattningen att det inte finns förutsättningar att
heltidsanställa kvalificerade projektörer inom alla de kompetensområden
som förvaltningen har behov av.
Övergripande trafikplanering samt projektledning sker idag från
projekteringsenheten som är placerad under staben. För att få en bättre
kontinuitet i detta arbete föreslås att trafikingenjören flyttas över till staben
från gata/hamn/parkavdelningen och befrias från vissa av sina
arbetsuppgifter. Detta gör att trafikingenjören kan ägna sig mer åt
övergripande trafikplanering och planering inom trafiksäkerhetsområdet.
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forts. § 82
På gata/hamn/parkavdelningen finns en tjänst som ingenjör. Denna tjänst
tillsätts med inriktning mot projektering till ca 50 % och övrig tid används
till planering och administration (de arbetsuppgifter trafikingenjören lämnar
kvar på Oskarsvärn).
Fastighetsavdelningen har inget primärt behov av egen projektering.
Däremot har man behov av tre projektledartjänster, varför det är av stor vikt
att de tre tjänster som idag finns på avdelningen bibehålls.
VA-avdelningen har behov av en va-ingenjör med inriktning på projektering
till ca 75 % och ca 25 % på övrig verksamhet som planering och
administration. Motivet för införande av denna projekteringstjänst är att det
blir mer kostnadseffektivt med enkla projekteringsuppdrag i egen regi än att
handla upp konsulter.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta utifrån ovanstående inriktning.
_____
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Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2009.972.825

§ 83
Riktlinjer privata bryggor
I Karlskrona kommun finns många privata bryggor som är placerade på
mark eller vatten tillhörande kommunen.
Kring dessa bryggor saknas regler och riktlinjer.
Tekniska förvaltningen har med början 2007 inventerat flertalet av dessa
bryggor avseende bryggornas storlek, skick och ägarförhållanden. För att
kunna komma vidare i arbetet med att bringa ordning i dessa frågor krävs
klara riktlinjer.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni, reviderad den 22 juni,
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Gata/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna riktlinjer gällande privata bryggor som är placerade på mark
eller vatten tillhörande Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA/renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.919.359

§ 84
Begäran om investeringstillstånd avseende ny spolbil
I investeringsbudgeten för 2009 finns 3 500 000 kr avsatta för ny spolbil.
Befintlig spolbil är 10 år gammal och står inför stora reparationer bland
annat växellådan.
Spolbilen är mycket viktig vid akuta avloppsstopp m m och förvaltningen
är mycket beroende av den både under ordinarie arbetstid och under
beredskapen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Percy Blom (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny spolbil inom budgetramen
3 500 000 kr.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-06-24

9

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA/renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.903.344

§ 85
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för
tryckavlopp Trummenäs – Gullberna
I investeringsbudgeten för 2008 finns 1,0 mkr och för 2009 7,0 mkr avsatta
för ny tryckavloppsledning från Trummenäs.
Trummenäs har idag ett privat minireningsverk som drivs av Trummenäs
Va-förening. Detta är fullbelastat. Det finns också ett antal nya planområden
där miljö- och byggnadsnämnden kräver kommunalt vatten och avlopp för
att dessa skall godkännas. Inkluderar man Torsnäs, Säby, Tallet m m så är
det totalt ca 700 fastigheter som kan anslutas till kommunalt avlopp i närtid.
Sjöledningen som är 11,0 km skall byggas i egen regi. Utanför Verkö
kopplas tryckavloppsledningen ihop med tryckavloppsledningen från Sturkö
(Sanda) för att mynna vid Gullberna pumpstation som pumpar till
Koholmen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ny tryckavloppsledning TrummenäsGullberna inom ramen 8 000 000 kr.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2009.779.214

§ 86
Detaljplan för Kv. Kölen ( Hästö marina) m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län (samråd)
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget på södra delen av Hästö.
Syftet med detaljplanen är att ombilda området från industriändamål till
bostadsändamål och småbåtshamn/marina för att möjliggöra en mer
ändamålsenlig användning.
Förslaget medger 20-25 bostadshus i direkt anslutning till
småbåtshamn/marina, vilket skapar en attraktiv och varierande boendemiljö
med möjlighet till småskalig båtverksamhet för såväl boende som andra.
Föreslagna förändringar ökar allmänhetens tillgång till hamnområdet.
Området nås via Brovägen och Ångslupsvägen som binds samman genom en
ny väg. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås göras på Brovägen där bl a
en ny 1,5 m bred gångbana anläggs på östra sidan. Hastighetsdämpande
åtgärd i form av upphöjd korsning utföres i korsning mellan Mäster Roberts
väg, Alebrunnsvägen och Storängsvägen.
Ekviksvägen förses med en refug samt ges en underordnad funktion mot
Alebrunnsvägen. Belyst gång-och cykelväg (ny och befintlig) anordnas
mellan planområdet och Ekviksvägen.
Kostnaden för trafiksäkerhetsåtgärderna inklusive upprustning av gång- och
cykelvägen kommer att belasta exploateringen.
Planområdet är beläget inom kommunens verksamhetsområde för vatten
och avlopp och kommer att anslutas till befintliga nät. Dagvatten skall
omhändertas lokalt där så kan ske.
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forts. § 86
Fastigheten Kölen 7 innehas med tomträtt av bolaget Spigg AB. Kommunen
och bolaget har träffat en avsiktsförklaring avseende detaljplanläggning och
försäljning av Kölen 7 samt del av Kölen 11 för annat ändamål. Fördelning
av exploateringsåtgärder med tillhörande kostnader kommer att regleras i ett
exploateringsavtal mellan bolaget och kommunen.
Bolaget svarar för de åtgärder och kostnader som föranleds av deras
önskemål att exploatera området för annat ändamål inkluderat kostnader
för ovannämnda trafiksäkerhets åtgärder med gång- och cykelväg.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kv. Kölen ( Hästö marina) m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län (samråd).
_____

På grund av jäv deltog inte Tommy Olsson (KD) i handläggningen i detta
ärende.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1008.214

§ 87
Förslag till ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl.,
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
Kommunen har successivt genomfört ändringar i befintliga detaljplaner för
att skapa likvärdiga bestämmelser inom Trummenäsområdet. Nu pågår
arbetet med att genomföra ändring av detaljplanen för Trummenäs udde.
Planområdet omfattar ca 14 ha. Ändringen av detaljplanen möjliggör en
utökning av befintliga byggrätter.
Inom Gängletorp 14:27 finns ca 40 tomter bebyggda med i huvudsak
fritidshus. I gällande plan är byggrätten för bostadshus begränsad till
50 kvadratmeter. Ändringen innebär att största byggnadsarea per tomt i
stället anges till högst 20 % av tomtarean. En förutsättning för ny-, om- och
tillbyggnad är att berörd fastighet har anslutits till miljö- och hälsomässigt
godtagbar anläggning för vatten och avlopp.
Kommunen är ej huvudman för allmän plats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m fl.,
Trummenäs, Karlskronakommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2008.855.214

§ 88
Förslag till ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Kommunen har successivt genomfört ändringar i befintliga detaljplaner för
att skapa likvärdiga bestämmelser inom Trummenäsområdet. Nu pågår
arbetet med att genomföra ändring av detaljplanen för området
Kronobryggan söder om Trummenäs camping. Planområdet omfattar ca 8
ha. Ändringen av detaljplanen möjliggör en utökning av befintliga
byggrätter.
Inom Torstäva 5:4 finns ca 30 tomter bebyggda med i huvudsak fritidshus.
I gällande plan är byggrätten för bostadshus begränsad till 60 kvadratmeter.
Ändringen innebär att största byggnadsarea per tomt i stället anges till högst
20 % av tomtarean. En förutsättning för ny-, om- och tillbyggnad är att
berörd fastighet har anslutits till miljö- och hälsomässigt godtagbar
anläggning för vatten och avlopp.
Kommunen är ej huvudman för allmän plats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juni lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl,
Trummenäs, Karlskronakommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.893.512)
Tekniska förvaltningen, gata/park/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen, staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1639.512

§ 89
Svar på medborgarförslag: Nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby
Gunni Sjövall, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att ett
övergångsställe anläggs på Stationsvägen i Lyckeby, i höjd med
Apoteket/Slottsbacken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 19 maj 2009,
§ 14.
Övergångsställen anläggs normalt inte av säkerhetsskäl utan av
framkomlighetsskäl. När nya övergångsställen anläggs ska de vara
30-säkrade och handikappanpassade. 30-säkring innebär att hastighetsdämpande åtgärder ska vara utförda så att medelhastigheten för passerande
fordon inte är högre än 30 km/h. Trafiksäkerhetsforskning har visat att
obevakade övergångsställen utan hastighetssäkring ger högre olycksrisk än
om det inte finns något övergångsställe alls.
Ett alternativ till övergångsställe är gångpassage. Det vill säga en ordnad
passage utan vägmärke för övergångsställe eller målning. På en sådan plats
har fotgängare och cyklister väjningsplikt. För att underlätta passagen kan
t.ex. mittrefug anläggas så att passagen kan tas i två etapper.
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forts. § 89
Tekniska förvaltningen anser att den plats som anges i skrivelsen inte är
mest lämplig för att anlägga ett övergångsställe. Detta beror framför allt på
vägens bredd och läget i förhållande till utfarter och körfält. Om ett
övergångställe anläggs på den plats som föreslås måste även en gång- och
cykelväg byggas över gräsytan och diket som finns på södra sidan
Stationsvägen.
Tekniska förvaltningen avser att se över möjligheterna att skapa en
trafiksäkrare lösning för passage över Stationsvägen. Om detta innebär ett
traditionellt övergångsställe eller annan form av gångpassage samt eventuell
placering kommer att utredas närmare. En analys får då göras av om behovet
står i proportion till kostnaderna för åtgärderna samt eventuella effekter på
övrig trafik.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.273.820, 2008.1000.336)
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2007.1169.820,
2008.1856.336

§ 90
Svar på medborgarförslag angående Hjärtats Stig i Bastasjö
friluftsområde
Två medborgarförslag har inlämnats av Sven Svensson angående
upprustning av Hjärtats Stig runt Bastasjön.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av
vandringsslingan runt Bastasjön under 2009 med färdigställande våren 2010.
Standarden kommer dock inte att uppfylla kriterierna fullt ut för Hjärtats
Stig.
Medborgarförslaget med dnr 2007.1169.820 har behandlats i tekniska
nämnden den 25 mars 2009, § 56. Ärendet återremitterades då för vidare
utredning.
Tekniska förvaltningen, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen, har i
skrivelse den 11 juni 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslagen härmed ska anses vara besvarade.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.260.336)
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2009.746.336

§ 91
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet
Medborgarförslaget har lämnats in av Stefan Svensson.
Förslagsställaren har som representant för FK Vittus deltagit i framtagande
av en utvecklingsplan för Bastasjöområdet. Som svar på medborgarförslaget
hänvisas till utredningsförslaget som anger den ambitionsnivå som bedöms
vara rimlig i en nära framtid.
Tekniska förvaltningen, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen, har i
skrivelse den 11 juni 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-06-24

18

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS 2008.1016.336)
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2008.1892.823

§ 92
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde
En motion har lämnats från Torskors/Hässlegårdens socialdemokratiska
förening till kommunfullmäktige med följande förslag:
•
•
•
•

att tekniska förvaltningen prövar möjligheten att inom gällande
budgetram iordningställa den populära vandringsslingan runt Bastasjön
att omedelbart göra i ordning allén upp till Bastasjö gård
att omedelbart förbättra skyltningen till Bastasjö friluftsområde
att en långsiktig strategi tas fram med syfte att slå vakt om samt utveckla
friluftsområdet Bastasjö

Motionen har behandlats i tekniska nämnden den 25 mars 2009, § 56.
Ärendet återremitterades då för vidare utredning.
Tekniska förvaltningen, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen, har i
skrivelse den 8 juni 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Yttrande
En plan för området med strategi har tagits fram i samarbete med berörda
organisationer. Samråd och samarbete har skett med berörda förvaltningar
under framtagande av utredning innehållande mål och strategier för
utveckling av Bastasjö friluftsområde.
Tekniska förvaltningen kommer att påbörja iordningställandet av vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att skyltningen till Bastasjö friluftsområdet
förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara färdigställd till
våren 2010. En grusad gång- och cykelväg kommer att ordnas längs allén till
Bastasjö gård i samband med framdragning av vatten och avlopp till gården.
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Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar att få ett särskilt tillägg till yttrandet till
protokollet.
Tekniska nämnden beslutar att Jörgen Johanssons särskilda yttrande får
bifogas protokollet, protokollsbilaga 1.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 93
Delegation
Båtrådet
Protokoll sammanträde den 22 april 2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 maj 2009.
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll sammanträde den 19 maj 2009.
Meddelande om inställt sammanträde den 16 juni 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.768.452
2009.789.452
2009.864.452
2009.868.452
2009.878.452
2009.879.452
2009.880.452
2009.881.452
2009.883.452
2009.890.452
2009.891.452
2009.892.452
2009.893.452
2009.904.452
2009.905.452
2009.906.452
forts.
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forts. § 93
2009.913.452
2009.916.452
2009.926.452
2009.935.452
2009.944.452
2009.945.452
2009.961.452
2009.974.452
2009.975.452
2009.991.452
2009.992.452
2009.994.452
2009.1007.452

Krav på ersättning för självrisk vid vattenskada p g a källaröversvämning i
fastigheten Äran 14 på Viktoriagatan 17 i Karlskrona
Dnr 2008.1041.185
Disposition av 2008 års anslag för Österleden påfart Verkövägen
Dnr 2008.1950.311
Disposition av 2009 års anslag för asfaltering hamnytor industrikajer
Dnr 2009.968.559
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Dnr 2009.969.331
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassning kollektivtrafik
Dnr 2009.970.311 – 2 st
Regresskrav från IF Skadeförsäkring AB för utlagda skadeuppgifter vid
vattenskada p g a källaröversvämning i fastigheten Äran 14 på Viktoriagatan 17 i Karlskrona
Dnr 2008.1041.185
Regresskrav för källaröversvämningar
Dnr 2008.1055.185
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forts. § 93
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan
Spandelstorp och Lyckeåborg
Dnr 2008.574.344
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan
Fågelmara och Kristianopel
Dnr 2008.575.344
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter p g a Lövmarknaden den 18 juni 2009.
TN 16/09
Anbud
Överföringsledningar Fågelmara – Kristianopel
Dnr 2009.543.052
Anläggning av ny gräsplan Nättraby IP
Dnr 2009.943.052
Trafikanalys för Karlskrona tätort
Dnr 2009.368.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 94
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 12 maj 2009
1. § 146
Avtal återvinningscentral Bubbetorp
Dnr 2009.310.456
2. § 147
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar
som ej påbörjats.
Dnr 2008.391.041
3. § 148
Investeringstillstånd för energieffektiviseringsåtgärder.
Dnr 2009.323.299
4. § 149
Ansökan om investeringstillstånd för fjärrvärmeanslutning av
Hästöskolan.
Dnr 2009.355.375
5. § 150
Begäran om investeringstillstånd gång- och cykelbana Backabo –
Torskors.
Dnr 2008.1436.312
6. § 151
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan.
Dnr 2009.338.312
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7. § 152
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Borgmästaregatan
till gågata.
Dnr 2009.329.311
8. § 153
Begäran om investeringstillstånd avseende nybyggnad av modern och
tillgänglighetsanpassad busshållplats på Parkgatan
Dnr 2009.207.531
9. § 154
Investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i Hoglands Park,
etapp 1.
Dnr 2009.246.331
10. § 164
Utredning av strukturen för nämnds- och förvaltarorganisationen i
Karlskrona kommun.
Dnr 2009.861.001
11. Äldrenämndens beslut den 20 maj 2009, § 59
Förslag till ombyggnad av Lövgrund, Gullbernahult 11, till nytt särskilt
boende
Dnr 2009.912.293
12. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2009, dnr 258-6140-05
Fartbegränsning i Aspösund, Karlskrona kommun
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 maj 2009, § 37
Förskola i Jämjö
Dnr 2008.1922.290
14. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2009, dnr 403-2257-09
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens i Karlskrona kommun beslut
om bygglov för nybyggnad av gruppboende på fastigheten Lyckeby 3:1 i
Karlskrona kommun
Dnr 2009.165. 293
15. Kommunstyrelsens allmänna utskotts yttrande över ansökan om tillstånd
att använda kameraövervakning.
Dnr 2009.346.291

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-06-24

25

Sammanträdesprotokoll

forts. § 94
16. Handikappnämndens beslut den 20 maj 2009, § 35
Beställning av förstudie till nya lokaler för korttidsverksamhet
Dnr 2009.504.252

Kommunfullmäktiges beslut den 28 maj 2009
17. § 102
Avrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag/särskilda direktiv 2008.
Dnr 2009.980.042
18. § 103
Riktlinjer för intern kontroll.
Dnr 2009.979.040
19. § 104
Riktlinjer för investeringar.
Dnr 2009.978.040
20. § 106
Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnation för Råd och
Stöd Roslundens verksamhet.
Dnr 2008.1148.293
21. § 108
Svar på motion om att bygga mer i trä.
Dnr 2006.425.200
22. § 113
Svar på medborgarförslag om återställande av rondellen vid Pantarholmen/
Brohålan.
Dnr 2008.950.512
23. § 114
Svar på medborgarförslag om vägbelysning från korsningen Rosenholmsvägen/Lingonvägen till Telenor Arena Rosenholm.
Dnr 2008.432.317
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forts. § 94
24. § 115
Svar på medborgarförslag om ändrad lydelse i allmänna lokala ordningsföreskrifter angående hund.
Dnr 2007.166.003
25. Vägverkets beslut den 4 juni 2009, beteckning EV 20-A 2009:22683
Statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2009
Dnr 2009.982.318

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 25.
_____
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Tekniska förvaltningen, gata/hamn/parkavdelningen
Akten

2009.1043.318

Extra ärende
§ 95
Bidrag till förbättringsprojekt enskilda vägar
Gata/hamn/parkavdelningen har inom avdelningens budgetram 350 tkr för
bidrag till förbättringsprojekt enskilda vägar. Bidragen till föreningarna
hanteras av Vägverket, som för 2009 har 2,9 mkr i 70-procentiga bidrag.
Gata/hamn/parkavdelningen informerade tekniska nämnden den 25 februari
2009 om villkoren för att Vägverket ska kunna betala ut bidrag om 2,9 mkr.
För detta krävs 20-procentigt bidrag från kommunen om 830 tkr. Förslaget
var att utöver gata/hamn/parkavdelningens 350 tkr ianspråkta 480 tkr från
tekniska nämndens reserv.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 juni 2009 lämnat yttrande och
beslutsförslag.

Tekniska nämnden beslutar
att ianspråkta 480 tkr av tekniska nämndens reserv till förbättringsprojekt
enskilda vägar.
_____
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§ 96
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) framför beröm till tekniska förvaltningen för
vassbekämpningen som utförts i Sunna kanal.
2. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående investering återvinningscentral Bubbetorp.
Ordföranden, VA/Renhållningschef Kenneth Johansson och förvaltningschef
Anders Jaryd besvarar frågan.
3. Roland Löfvenberg (M) påpekar problem med husbilsparkering m m på
planen i handelshamnen. Riktlinjer saknas.
Ordföranden, Lars-Göran Forss (M) och gatu/hamn/parkchef Karl-Johan
Svärd besvarar frågan.
4. Ordföranden tackar ledamöter/ersättare och tekniska förvaltningens
personal för vårens arbete och önskar alla en god och trevlig sommar.
Tekniska nämndens 2:e v ordförande Percy Blom (S) tillönskar ordföranden
en god och trevlig sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 augusti 2009
§ 97 Medborgarundersökning 2008
§ 98 Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
§ 99 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 100 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 101 Detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 102 Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 103 Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 104 Detaljplan för Bokbindaren 2 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 105 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 106 Meddelanden
§ 107 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 26 augusti 2009 kl 14.00 – 16.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Anders Jaryd, förvaltningschef
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom
Tommy Sandin, utredningschef kl 14.00-14.55
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

§§ 97 - 107

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 7 september 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen (2008.810.106)
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.814.106

§ 97
Medborgarundersökningen 2008
Resultatet av undersökningen har avrapporterats till kommunstyrelsen, som i
sin tur har remitterat ärendet till styrelser och nämnder med uppdrag att
redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av medborgarundersökningen.
Undersökningen, som har genomförts av SCB i 97 kommuner, är indelad i
tre sektioner med underrubriker från ett antal kommunala verksamheter
inom varje sektion.
Sektion A redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommun som en plats
att leva och bo på.
Sektion B redovisar medborgarnas syn på Karlskrona kommuns
verksamheter
Sektion C redovisar synen på medborgarinflytandet inom Karlskrona
kommuns verksamheter.
Karskrona kommuns resultat jämförs dels med kommunerna som ingår i
nätverket Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Halmstad och dels
med övriga i undersökningen ingående kommuner.
Kommunens genomsnittsbetyg under sektion A ligger i nivå med
genomsnittsbetyget för samtliga 97 kommuner i undersökningen, men lägre
än betyget för kommunerna som ingår i nätverket. Karlskronas betyg under
sektionerna B och C ligger under genomsnittet för samtliga kommuner
liksom under genomsnittet för nätverket. Nätverkskommunernas
genomsnittsbetyg ligger i alla tre sektionerna över snittet för samtliga
kommuner.

forts. § 97
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forts. § 97
Inom sektion A får kommunen bra betyg för miljön, särskilt för landskap
och natur, men även vad gäller parker, grönområden och strövområden.
Inom begreppet fritid är också betyget bra. Däremot blir det ett sämre betyg
för bostäder, där särskilt frågan om hur kommunen planerar för bostäder drar
ner helhetsbetyget. Även inom kommunikationer är betyget relativt lågt. Här
är det framförallt kollektivtrafikens biljettpriser som drar ner betyget.
Inom sektion B får vatten och avlopp bäst betyg av tekniska nämndens
verksamheter följt av renhållning. Helhetsbetyget för renhållningen kunde
varit bättre om kommens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse fått
motsvarande betyg som övriga frågor inom renhållningen. Även fritid idrott får ett bra betyg och ligger väl i nivå med jämförelsekommunerna.
Lägst betyg av nämndens verksamheter får gator och vägar, gång- och
cykelvägar samt miljöarbete. För gator och vägar samt gång- och cykelvägar
ligger dock Karlskrona på samma medelbetyg som samtliga kommuner i
undersökningen. Däremot vad gäller miljöarbete ligger Karlskrona under
medelvärdet för samtliga kommuner. Här är det möjligheterna att lämna
farligt avfall, grovavfall och elektronikavfall som drar ner betyget.
Resultatet under sektion C bör analyseras på kommunledningsnivå.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 juli lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Utredningschef Tommy Sandin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att Karlskrona kommun i kommande budgetplanering överväger
möjligheten att öka sina underhållsinsatser på gator och vägar samt cykeloch gångvägar.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del att uppdra åt tekniska
förvaltningen
1. att se över nämndens prioriteringar med sikte på att dels utöka
snöröjningen på gång-och cykelvägar och att dels öka insatserna mot klotter
och annan skadegörelse, samt
2. att utreda insamlingssystemen för grovavfall, farligt avfall och
elektronikavfall med sikte på att underlätta för allmänheten att kunna lämna
sådant avfall
_____
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Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.1239.293

§ 98

Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo
Handikappnämnden har uppdragit åt tekniska förvaltningen att inkomma
med kostnadsförslag för att tillskapa ett särskilt boende i Backabo. Boendet
innebär ett nytillskott på lägenheter och ska tillgodose en volymtillväxt för
personer med behov av LSS-boende (Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade), vilket måste stå klart till den 30 september 2010 för att
få tillgodoräknas i LSS-systemet för 2010.
Boendet kommer att inrymma åtta stycken lägenheter samt gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd, vilket motsvarar cirka 750 m2
byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till cirka 15 000 000 –
16 000 000 kr inklusive projekteringskostnad.
Projekteringskostnaden uppskattas till cirka 800 000 kr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 juli lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende särskilt boende i Backabo,
samt
2. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2008.1608.214

§ 99
Detaljplan för del av Gullbernahult 31m fl, östra delen, Gullberna Park,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för granskning.
Planområdet är beläget i den östra delen av Gullberna Park och omfattar en
del av naturområdet mellan befintlig bebyggelse och vattnet.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av flerbostadshus.
En förtätning med bostadsbebyggelse i detta läge har stöd i gällande
detaljplan för området. Planförslaget rymmer ca 110 lägenheter.
Målsättningen är att skapa ett attraktivt boende i Gullberna Parks ek- och
bokskog med omedelbar närhet till vatten. En ny detaljplan upprättas i syfte
att justera de byggrätter som gällande plan medger.
Trafikmatningen till de nya fastigheterna i söder sker genom en ny
kvartersgata som kopplas till Backsippevägen. Planförslaget innebär en gata
som ges en maxbredd på 5,5 meter och gatan avslutas med en platsbildning
som medger vändning för personbilar. Större fordon vänder med
backvändning. De nya fastigheternas parkering sker dels under husen men
även genom vinkelparkering mot den nya kvartersgatan. Punkthusen i norr
nås genom den befintliga Backsippevägen. Parkeringen för de båda
punkthusen löses genom ett parkeringsgarage med infart från
Backsippevägen. Planområdet kan anslutas till befintligt vatten- och
avloppsnät som går utmed Backsippevägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli meddelat att man
inte har något att erinra mot planförslaget.

forts. § 99
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-08-26

8

Sammanträdesprotokoll

forts. § 99
Yrkande
Roger Poka (MP) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot Pokas
avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Östra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.960.214

§ 100
Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m.fl., Västra delen, Gullberna
Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i den västra delen av Gullberna Park och omfattar en
del av bokskogen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av framför allt
flerbostadshus. Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder, delar av
dessa kan bytas ut mot skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och/eller
kontorshus. En förtätning med bebyggelse har stöd i gällande detaljplan för
området. En ny detaljplan upprättas i syfte att justera de byggrätter som
gällande plan medger.
De befintliga gatorna Astervägen, Hultvägen, Kolonivägen och Aklejavägen
utnyttjas för tillfart till den nya bebyggelsen. I samband med att antalet
boende i området ökar är det av betydelse att gång- och cykelvägnätet inom
området byggs ut. I detaljplanen föreslås en ny gång- och cykelväg längs
huvudgatorna i Gullbernaområdet, den nya gång- och cykelvägen ska sedan
ansluta till befintligt gång- och cykelvägnät.
De nya bostadshusen ligger förhållandevis nära Österleden och för att klara
bullersituationen i området föreslås att ett 2,6 meter högt och 350 meter
långt bullerplank utförs längs Österleden. Exploatören svarar för det nya
bullerplanket. Planområdet ansluts till kommunens befintliga vatten- och
avloppsnät. En ny pumpstation kommer att behövas för att serva den nya
bebyggelsen. För detta har två områden för ”byggnad för tekniskt ändamål”
lagts ut i detaljplanen.
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forts. § 100
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 2 juli meddelat att man
inte har något att erinra mot planförslaget.
Yrkande
Roger Poka (MP) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot Pokas
avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.1118.214

§ 101
Detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande.
Planområdet är beläget i den centrala delen av Kungsmarkenområdet.
För området gäller idag detaljplan med allmänt ändamål.
Syftet med planförslaget är att för den norra delen föreslå ändrad användning
till bostäder, centrumfunktioner (samlingslokaler), skola. Befintliga lokaler
inom detta område används idag av Islamiska Kulturföreningen. För den
södra delen föreslås ändrad användning till bostadsbebyggelse i form av
radhus i tre våningar.
Tillfart till planområdets södra del föreslås österifrån via fastigheten
Smörblomman 6 och för den norra delen västerifrån via fastigheten
Smörblomman 11.
Området bedöms ej påverkas av trafikbuller som överskrider riktvärden
och är anslutet till det kommunala va-nätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Yrkande
Göte Henriksson (SD) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Henrikssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska
förvaltningens förslag.
forts. § 101
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forts. § 101
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullvivan 1, Kungsmarken,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.316.214

§ 102
Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är utställd för granskning.
Planområdet är beläget i centrala Kättilsmåla och gränsar i väster mot
Kättilsmålavägen. Giserydsvägen går igenom planområdet i östvästlig
riktning.
Syftet med planen är att pröva möjligheten för ny villabebyggelse samt att
planlägga den befintliga förskolan i området. Förslaget innebär att 19
friliggande villor kan byggas på stora tomter.
Området kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen bygger ut vägar samt va. Gatorna kommer att överlämnas
till vägsamfällighet för drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Kättilsmåla 1:64 i Kättilsmåla,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.1084.214

§ 103
Detaljplan för del av Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande.
Planområdet är beläget på centrala Trossö inom Rosenfeldtskolans område.
Syftet med detaljplanen är att ändra del av befintlig detaljplan från
användning allmänt ändamål till bostadsändamål; studentlägenheter samt
skola. Planändringen kan generera 48 studentlägenheter samt utrymme för
tvätt, förråd och gemensamhetsutrymmen.
Planändringen möjliggör även för en framtida skolverksamhet.
Planområdet föreslås få tillfart från Östra Prinsgatan.
Parkering sker på kvartersmark med planeringsförutsättning 0,15 bil per
hushåll baserat på att planen endast tillåter studentlägenhet/skola, det
centrala läget samt närhet till kollektivtrafik.
Trafikbuller från Östra Prinsgatan och Alamedan bedöms inte överskrida
rekommenderade riktvärden.
Fastigheten är ansluten till det kommunala va-nätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Rosenfeldt 21, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2009.1082.214

/

§ 104
Detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet (f d Axel Abrahamssons boktryckeri) är beläget mellan
Infartsleden och Gullbernavägen väster om Gullberna Park
Syftet med planen är att dels pröva möjligheten att ge en förändrad
markanvändning inom fastigheten från att endast bestå av småindustriändamål till att även omfatta bilservice, handel och kontor dels att
möjliggöra en utökning av befintlig fastighet på allmän platsmark för att
kunna ge plats för parkeringar och utökad byggrätt.
Tillfart till planområdet sker via Gullbernavägen.
Bullernivåerna från Infartsleden överskrider de riktvärden som Naturvårdsverket tagit fram. För att klara dessa riktvärden införs på plankartan att
”nya byggnaders fasader och fönster ska utformas så att bullernivån inomhus
ej överstiger 40 dBA ekvivalentnivå”. Miljö för utevistelse anordnas längs
den ”tysta sidan” mot Gullbernavägen.
Planområdet är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.
Kommunen är huvudman för allmän platsmark (parkområde)
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti meddelat att
man inte har något att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Bokbindaren 2 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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§ 105
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 17 juni 2009 .

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.1102.452
2009.1106.452
2009.1107.452
2009.1108.452
2009.1015.452
2009.1119.452
2009.1120.452
2009.1024.452
2009.1032.452
2009.1033.452
2009.1034.452
2009.1035.452
2009.1036.452
2009.1047.452
2009.1048.452
2009.1060.452
2009.1075.452
2009.1081.452
2009.1091.452
2009.1092.452
2009.1143.452

forts. § 105
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forts. § 105
2009.1144.452
2009.1160.452
2009.1161.452
2009.1195.452
2009.1204.452
2009.1221.452
2009.1224.452
2009.1225.452
2009.1229.452
2009.1238.452
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Asfaltering Skönstavik
Dnr 2009.1058.339
Disposition av 2009 års anslag för parkverksamhet
Rödeby motionsslinga
Dnr 2009.1058.339
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassning kollektivtrafiken
Trafiksäkerhetsåtgärder Järnvägstorget
Dnr 2009.1059.311
Disposition av 2009 års anslag för inventarier
Arbetsbåt
Dnr 2009.1139.559
Disposition av 2009 års anslag för förnyelse lekplatser 09
Förnyelse lekplatser Lyckeby 09 II
Dnr 2009.1104.332
Disposition av 2009 års klumpanslag pumpförnyelse
Modernisering turbin
Dnr 2009.1121.349
Begäran om ersättning för självrisk vid reparation av framvagn orsakad av
hål i gatan vid infarten till PREEM Oljehamnen.
Dnr 2009.1227.185

forts. § 105
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forts. § 105

Anbud/Tilldelningsbeslut
Anbud - Två begagnade reserv-elverk
VA/Renhållning
Dnr 2008.1354.053
Anbud - Flytbrygga
Dnr 2009.417.052
Tilldelningsbeslut – PE-rör
Dnr 2009.902.054
Tilldelningsbeslut – Nytt dike och våtmark, Ramdala
Dnr 2009.531.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-08-26

19

Sammanträdesprotokoll

§ 106
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009
1. § 185
Investeringstillstånd för och finansiering av nya förskola i Jämjö.
Dnr 2008.1922.290
2. § 186
Ansökan om investeringstillstånd för tillgänglighetsskapande åtgärder i
kommunala lokaler.
Dnr 2009.717.287
3. § 187
Investeringstillstånd för ombyggnad av korsningen Tjurkövägen/Saltövägen/
Strandvägen på Saltö till cirkulationsplats.
Dnr 2009.533.511
4. § 192
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan.
Dnr 2009.338.312
5. § 193
Investeringstillstånd avseende föryngringsåtgärder av träd i Hoglands Park,
etapp I.
Dnr 2009.246.331
6. Svea Hovrätts dom, daterad den 23 juni 2009, Mål nr M 5758-08
Överklagat avgörande
Statens va-nämnds beslut den 10 juni 2008 nr Va 5/08 avseende yrkande om
återbetalning av erlagd anläggningsavgift.
Dnr 2007.2127.344

forts. § 106
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forts. § 106

7. Länsstyrelsens beslut den 22 juni 2009, dnr 551-4275-05, 1080-50-021,
MPD 16-09
Upphävande och ändring av villkor i gällande tillståndsbeslut avseende
Söremåla avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
Dnr 2005.1032.351
8. Länsstyrelsens beslut den 23 juni 2009, dnr 211-2053-09
Tillstånd till allmän kameraövervakning på Sunnadalskolan och idrottshallen
på adress Sunnadalsvägen.
Dnr 2009.346.291
9. Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2009, dnr 551-259-06 1080-178
MPD 17-08
Tillstånd enligt miljöbalken till befintlig hamnanläggning, Handelshamnen,
på fastigheterna Karlskrona 4:10 och Karlskrona 2:1. Tillståndet omfattar
även driften av verksamheten.
Dnr 2009.1248.552
10. Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2009, dnr 531-3838-09
Prövning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken (1998:808) angående betydande
miljöpåverkan av planerad infiltration av vatten i Johannishusåsen m m, som
berör Ronneby och Karlskrona kommuner.
Dnr 1999.450.340
11. Länsstyrelsens beslut den 7 juli 2009, dnr 555-02605-2009
Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledning mellan
Gullberna pumpstation och Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1163.352
12. Länsstyrelsens beslut den 10 juli 2009, dnr 555-02960-2008
Miljörapport år 2007 för Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
Dnr 2009.1168.351
13. Länsstyrelsens beslut den 10 juli 2009, dnr 555-02605-2009
Miljörapport år 2008 för Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
Dnr 2009.490.351

forts. § 106
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2009-08-26

21

Sammanträdesprotokoll

forts. § 106

14. Länsstyrelsens beslut den 13 juli 2009, dnr 258-4695-09
Ändring av föreskrift om fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona
kommun.
Dnr 2009.1186.558

Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2009
15.
§ 125
Överföring av investeringsmedel från bokslut 2008 avseende investeringar
som ej påbörjats.
Dnr 2008.391.042
16.
§ 127
Delårsrapport per den 30 april 2009.
Dnr 2009.345.042
17.
§ 129
Finansiering av investeringstillstånd för ombyggnad av Marinens musikkårs
lokaler och Sparresalen.
Dnr 2009.716.287
18.
§ 130
Energibesparande åtgärder Saltöskolan och Hästö Medborgarhus.
Dnr 2009.532.375
19.
§ 137
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Dnr 2007.696.312
20.
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2009, § 192, rättelse
Investeringstillstånd gång- och cykelbana Krutviksvägen – Vämöskolan.
Dnr 2009.338.312
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forts. § 106

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 20.
_____
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§ 107
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående vattenläckan i Sunna
kanal. VA/Renhållningsavdelningen kommer att informera vid nämndens
septembersammanträde. Finns det fler liknande svaga punkter? Frågan ställs
av Sven Wallfors (M).
Kerstin Wieslander (S) önskemål om att nämnden får göra studiebesök på
vattentornet i Karlskrona m fl.
2. Åke Håkansson (S), Sven Wallfors (M) och Roger Poka (MP) har
synpunkter på gång- och cykelvägen mellan Hästö och Wämöskolan.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att g-c-vägen ännu inte är färdigställd.
3. Stefan Lundin (FP) ställer fråga angående standard på toaletter m m i
Holmsjö skola. Åke Håkansson (S) yttrar sig.
Information kommer att ges vid nämndens septembersammanträde.
4. Lars-Göran Forss (M) anser att förvaltningen bör ta fram ett standardpaket med information och service för gästhamnarna. Ordföranden, Tommy
Olsson (KD), Lars-Göran Forss (M) tillika ordförande i Båtrådet och
ansvariga inom tekniska förvaltningen samlas till möte för genomgång av
ärendet.
I samband härmed bör också husbils-/husvagnsparkeringen, skyltning etc, i
handelshamnen ses över.
Kerstin Wieslander (S), Lars-Göran Forss (M) och ordföranden yttrar sig.
5. Nord Stream projektet
Mellanlager för gasrörssektioner på Verkö.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 september 2009
§ 108 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2009-07-31”
- Vattenläcka Sunna kanal
- Holmsjö skola
§ 109 Förslag till sammanträdesplan 2010
§ 110 Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
§ 111 Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
nämnden
§ 112 Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan
§ 113 Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa
§ 114 Investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöbrister i stadsbiblioteket
§ 115 Utvecklingsplan Hoglands park
§ 116 Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i Karlskronas centrala
delar
§ 117 Svar på motion: Hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i Torskors
§ 118 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 119 Meddelanden
§ 120 Övrigt
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Plats och tid

Skrävle församlingshem
Onsdagen den 30 september 2009 kl 13.30 – 15.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Lennart Svantesson (KD)
Claes-Urban Persson (S)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Anders Kumlin
Förvaltningschef Hans Juhlin, samhällsbyggnadsförvaltningen,
§ 115
Projekteringschef Jan-Anders Glantz, § 115
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Stefan Lundin

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Stefan Lundin

§§ 108 - 120

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 6 oktober 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 108
Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2009-07-31”
Dnr 2009.363.026
b. Vattenläcka Sunna kanal
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.
Claes-Urban Persson (C) påpekar att informationen i samband med
vattenläckan var mycket dålig.
Ordföranden och förvaltningschef Anders Jaryd yttrar sig.
c. Holmsjö skola
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2009.1392.100

§ 109
Sammanträdesplan 2010
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2010
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/förvaltningsekonomerna TF
Akten

2009.345.042

§ 110
Delårsbokslut per den 31 augusti 2009
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 september 2009 lämnat
delårsbokslut per den 31 augusti 2009 och prognos för 2009 för tekniska
nämndens verksamheter. Prognosen på +14 mkr för skattefinansierade
verksamheter överensstämmer med det nya resultatkrav på 14 mkr som
beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2009 § 28, att stoppa planerat
underhåll inom tekniska nämndens fastigheter motsvarande 9 mkr och att
stoppa planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
För avgiftsfinansierade verksamheter överensstämmer prognosen med
budgeterat resultatkrav 1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 31 augusti 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med
anledning av
- tekniska justeringar, ex löneökningar, lägre personalomkostnader
- ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
- nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld,
upphandling/inköp
För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk
hushållning har effektmål antagits för 2009. Följande måluppföljning
lämnas:
- Av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 58 % av planerat underhåll.
För övriga mål krävs uppföljning på helår och uppföljning kommer därför
att lämnas i årsbokslutet.

forts.
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forts. § 110
Periodens resultat avvikelse mot budget per den 31 augusti 2009, +693 tkr
Beslutat budgeterat resultat för perioden är 1 172 tkr för avgiftsfinansierade
verksamheter och för skattefinansierade verksamheter är periodiserad budget
på 675 tkr.

Skattefinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget, -3 579 tkr.
Centrala verksamheter, resultat avvikelse mot budget, -669 tkr.
Prognos 2009 för centrala verksamheter är nollresultat.
Preliminärbokade poster, resultat avvikelse mot budget, -6 823 tkr.
Prognos 2009 för preliminärbokade poster är nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet, resultat avvikelse mot budget, +2 978 tkr.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är +5,0 mkr.
Fastighetsavdelningen, resultat avvikelse mot budget, +935 tkr.
Prognos 2009 för fastighetsavdelningen är +9 mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat avvikelse mot budget + 4 272 tkr.
Gata/hamnverksamhet, resultat avvikelse mot budget -537 tkr.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet är -1,3 mkr mot budgeterat resultat.
Vatten-, avlopps- och renhållningsverksamhet, avvikelse mot budget
+ 4 809 tkr.
Prognos 2009 för VA/Renhållningsavdelningen är +1,3 mkr mot budgeterat
resultat.

Personalnyckeltal
I tekniska nämndens målprogram för 2007-2010 finns inskrivet att vi 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 2007 – 2009 visar att antalet sjukdagar per anställd har
minskat. Helårsprognosen pekar mot 13,38 sjukdagar år 2009 att jämföras
med 15,73 för år 2008.
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forts. § 110
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, Anders Kumlin, fastighetschef och
Kenneth Johansson, VA/Renhållningschef, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2009.
_____
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Kommunens revisorer
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Serviceförvaltningen, löneenheten TF
Akten

2009.339.002

§ 111
Ändring i delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutade den 25 mars 2009 om ny delegationsordning
för tekniska nämndens verksamheter. Därefter har kommunfullmäktige
den 28 maj 2009 beslutat om nya riktlinjer för investeringar i Karlskrona
kommun. Det innebär att tekniska nämndens delegationsordning måste
revideras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 september lämnat yttrande och
beslutsförslag.
I delegationsförteckningen har ändring gjorts i 2 kap Ekonomi punkt 2,
disposition av verksamhetsspecifika anslag. Tekniska nämnden delegerar till
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera, rätt att besluta om disposition
av verksamhetsspecifika anslag till investeringar som understiger 1 000 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa förändring i delegationsförteckning enligt redovisat förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Kulturnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2009.1395.286

§ 112
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan
Vid årsskiftet 2008/2009 fick tekniska förvaltningen i uppdrag från
kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet 2009-2011 att genom
lokaleffektivistering spara 7 mkr -2009, 10 mkr -2010 och 12 mkr -2011
och att om möjligt flytta kommunala verksamheter från externa hyresvärdar till egna lokaler.
En genomgång och analys av samtliga externa kontrakt gjordes under januari
2009 och ett antal möjliga objekt identifierades. Ett av dessa var Kulturskolan som är inhyrd i Skeppsgossekasernen, som ägs och förvaltas av
Statens Fastighetsverk.
Sonderingar hos utbildningsförvaltningen avseende kv Psilander, där bland
annat Thörnströmska gymnasiet med estetiska programmet är inrymda,
visade på möjligheter att samlokalisera med Kulturskolan. För att Kulturskolan ska få en egen identitet/egna lokaler föreslås att AV-centralen flyttas
till lokaler ute på Gullberna. Inflyttning kan ske utan större anpassningar
eller investeringar.
Den investering som behöver göras i kv Psilander, och som är beräknad
utifrån schablonkostnader, för att anpassa de lokaler där AV-centralen sitter
idag till Kulturskolans behov uppgår till ca 3,5 mkr, vald avskrivningstid
15 år. När det gäller lokalerna i kv Psilander är hyreskostnaden beräknad till
0 kr eftersom kommunen redan äger dessa lokaler, det som tillkommer är
endast kapitalkostnaden för investeringen enligt ovan, d v s 410 kkr.
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forts. § 112
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 september lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av delar av
kv Psilander i samband med flytt av Kulturskolan, samt
2. att omdisponera 3,5 mkr från tidigare beslutat investeringstillstånd för
Marinens Musikkårs ombyggnad i kv Sparre. Dessa investeringsmedel
återställs sedan till Marinens Musikkårs ombyggnad i 2010 års budget.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-09-30

12

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2009.504.252

§ 113
Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa
Handikappnämnden har den 9 september 2009 § 39 uppdragit åt tekniska
förvaltningen att återkomma med kostnadsförslag för att tillskapa en
korttidsverksamhet i kv Blåvingen 1, Bergåsa. Syftet är att flytta befintlig
verksamhet, och därmed lämna 2-4 villor som idag har brandskyddsdispens
fram till årsskiftet 2010/2011. De villor som handikappförvaltningen
eventuellt behöver ha kvar, kommer att kräva brandskyddsåtgärder.
Korttidsverksamheten kommer att inrymma fyra avdelningar samt
gemensamhetsutrymme, miljöhus och förråd, vilket motsvarar cirka
1 400-1 500 kvm byggnadsyta. Bedömd investeringskostnad uppgår till cirka
20 000 000 – 22 000 000 kr inklusive projekteringskostnad.
Finansieringen av nybyggnationen ryms till 10 Mkr av investeringsmedel
inom ramen för ”Ersättning gruppboende” i investeringsbudget för 2009.
Resterande investeringsmedel, 10-12 Mkr, föreslås tas från 2010 års budget.
Projekteringskostnaden uppskattas till cirka 800 000 kr.
Handikappförvaltningen ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i det
fall investeringen inte fullföljs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 september lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.

forts.
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forts. § 113
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende korttidsboende i
kv Blåvingen 1, Bergåsa, samt
2. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.326.880)
Kulturnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2006.991.881

§ 114
Investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöbrister i
stadsbiblioteket
Kommunstyrelsen har den 3 februari 2009 § 40 beslutat att ge
kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag
på arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek.
Stadsbiblioteket består av två hus, sammanbyggda över ”Langemarksgången”, och ytan uppgår idag till ca 2 700 kvm.
Kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14
september beskrivit stadsbibliotekets funktioner idag och vad som är viktigt
ur arbetsmiljöperspektiv.
Nedan redovisas de arbetsmiljöområden, vilka särskilt beaktats i de
övergripande skyddsronderna samt de beräknade kostnaderna för att uppfylla
en godtagbar nivå på dessa:
-

Belysning – 425 tkr
Klimat/Ventilation – ca 1,5 mkr
Säkerhet – gäller enbart styrning till hissar – 30 tkr/135 tkr
Städning – utökning städtid – ca 260 tkr
Skyltning – enligt utredning gjord för ca 5 år sedan – ca 70 tkr
Tillgänglighet – ej kostnadsberäknad

Utöver dessa områden påpekas även brister rörande brandskydd.
Flera områden i de övergripande skyddsrondsprotokollen kräver en djupare
analys med förslag på åtgärder och tillhörande kostnadsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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forts. § 114

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att för åtgärdande av prioriterade arbetsmiljöbrister i stadsbiblioteket
omdisponera 2 000 000 kr av investeringsanslaget för skolor/förskolor i
2009 års budget, samt
2. att meddela investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöbrister i
stadsbiblioteket.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.146.210)
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Serviceförvaltningen, ekonomienheten TF
Akten

2009.246.331

§ 115
Utvecklingsplan Hoglands park
Kommunfullmäktige beslutade i samband med antagande av 2002 års
översiktsplan den 29 augusti 2002 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden tillsammans med tekniska nämnden att utarbeta ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön. Kommunstyrelsen beslutade därefter
den 9 november 2004 att ge projektet i uppdrag att omedelbart vidta åtgärder
så att Hoglands park blir en öppen och säker plats.
Gehl Architects från Köpenhamn involverades att tillsammans med
Karlskrona kommun utarbeta en stadsanalys som utmynnade i rapporten
”Strategi Karlskrona”. Strategin syftar till att tillvarata och utveckla
kvaliteter samt stärka världsarvet genom att lyfta fram bebyggelse och den
offentliga miljön. Ett mål har varit att utöka Trossös kommersiella centrum
mot Fisktorget och Kungsplan. Parallellt pågår utredning av nytt
stadsbibliotek lokaliserat till Kungsplan och arkitektuppdrag för en ny
stadsdel på Pottholmen.
Avseende Hoglands park har arbetet inletts med en historisk värdebeskrivning upprättad av Restaurator 2007. Trädinventering har genomförts
som visar att väldigt många träd är i dålig kondition. Med detta som grund
har därefter landskapsarkitekten Ulf Nordjell anlitats för att fram en
utvecklingsplan för Hoglands park med mottot: bevarande, rekonstruktion
och utveckling.
Arbetet har skett i nära samarbete mellan samhällsbyggnadsförvaltningen,
tekniska förvaltningen, kommunledningsförvaltningen och fastighetsägarna
runt parken och har också förankrats hos medborgarna genom offentliga
möten och föreläsningar där båda tjänstemän och politiker deltagit.
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forts. § 115
Genomförande av utvecklingsplanen för Hoglands park föreslås ske i etapper
där det är önskvärt att föreslagna åtgärder färdigställs inom fem år. Etapp I
avseende nya alléer mot Landbrogatan och Norra Kungsgatan har påbörjats
och är budgeterad till 3 mkr. Dessa arbeten planeras vara klara till årsskiftet.
En överslagsmässig kostnadskalkyl har upprättats med utvecklingsplanen
som underlag:
- Park
25 mkr
- Byggnad – ett modernt Schweizeri
20 mkr
Samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen har i skrivelse
den 8 september lämnat yttrande och beslutsförslag.
Hans Juhlin, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen, och
Jan-Anders Glantz, projekteringschef tekniska förvaltningen föredrar
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands
park med tillhörande kostnadskalkyl.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna upprättat förslag till utvecklingsplan för Hoglands park med
tillhörande kostnadskalkyl. Medelstilldelning och etappindelning behandlas
vid kommande budgetbehandlingar.
_____
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Kommunstyrelsen (2009.266.512)
Tekniska förvaltning/Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2009.748.512

§ 116
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighetsbegränsning i
Karlskronas centrala delar
I ett medborgarförslag har Lars Hellstedt föreslagit att generell
hastighetsgräns i Karlskronas centrala delar ändras till 40 km/tim. Som
motivering anges lugnare trafikrytm och förbättrad trafiksäkerhet.
Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med att genomföra en
trafiknätsanalys i Karlskrona. Trafiknätsanalysens syfte är att beskriva
trafiknätet och belysa brister samt att komma med förslag på förbättringar.
Trafiknätsanalysen kommer bland annat att ligga till grund för kommunens
framtida trafiksäkerhetsarbete och däribland ändringar av hastighetsbegränsningar.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 10 augusti att resultatet
av trafiknätsanalysen bör avvaktas innan beslut tas om större förändringar av
hastighetsgränserna i Karlskrona. Färdigställandet av rapporten är beräknat
till utgången av 2009. En översyn av hastighetsgränserna utifrån vägverkets
riktlinjer för de ”nya” hastighetsgränserna (40, 60, 80) kommer troligen att
påbörjas under 2010.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2009,
§ 17.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2008.1070.510)
Tekniska förvaltning/Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2009.29.512

§ 117
Svar på motion: Hastighetsdämpande åtgärder på Stora vägen i
Torskors
I en motion har Patrik Hansson (S) föreslagit att hastighetsdämpande
åtgärder anordnas på Stora vägen i Torskors.
Tekniska förvaltningen avser att genomföra flera trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Stora vägen genom Torskors. Det handlar dels om utbyggnad av
en gång- och cykelväg (GC-väg) mellan Rosenholmsvägen och
Stålvägen/Gullbernavägen samt ombyggnad av befintliga busshållplatser på
Stora vägen till en timglashållplats. Åtgärderna beräknas vara färdigställda
vid utgången av 2009.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 8 augusti 2009 att
ovanstående åtgärder kommer att medföra en avsevärd förbättring av
trafiksäkerheten för gående och cyklister och kommer även att ha en
hastighetsdämpande effekt. Resultatet av åtgärderna bör avvaktas för att se
om det då fortfarande finns behov av ytterligare hastighetsdämpande
åtgärder.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 18 augusti 2009,
§ 18.
Ordföranden föreslår bifall till motionen. Tekniska nämnden beslutar enligt
förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
_____
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§ 118
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 18 augusti 2009
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 19 augusti 2009 .

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
Dnr 2009.1246.452
Dnr 2009.1247.452
Dnr 2009.1269.452
Dnr 2009.1271.452
Dnr 2009.1282.452
Dnr 2009.1283.452
Dnr 2009.1285.452
Dnr 2009.1302.452
Dnr 2009.1308.452
Dnr 2009.1323.452
Dnr 2009.1330.452
Dnr 2009.1365.452
Dnr 2009.1366.452
Ersättning för reparation av skador orsakade av hål i gatan på Näktergalsvägen i Lyckeby
Dnr 2009.1146.185
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forts. § 118
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Stortorget den 19 september 2009,
kl 08.00-15.00.
TN 27/09

Anbud/Tilldelningsbeslut
Externa analystjänster
Reparation av kaj 2 Verkö
Nybyggnad förskola Jämjö 6:1 2009-2010

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 119
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 13 augusti 2009, dnr 505-4868-09
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i hämtning
av avfall på fastigheten Tjurkö 3:17 i Karlskrona kommun
Dnr 2009.974.452
2. Länsstyrelsens beslut den 18 augusti 2009, dnr 555-5003-09
Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledningen vid
Gullbernavägen 31
Dnr 2009-08-18
3. Länsstyrelsens beslut den 19 augusti 2009, dnr 555-4710-09
Bräddningar, orsakade av hydrauliska belastningar på ledningsnätet, vid
Koholmens ARV och flera pumpstationer.
Dnr 2009.1281.352
4. Länsstyrelsens beslut den 21 augusti 2009, dnr 505-5062-09
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i hämtning
av avfall på fastigheten Fågelmara 5:90 i Karlskrona kommun
Dnr 2009.1092.452
Kommunstyrelsens beslut den 11 augusti 2009
5. § 212
Utredning angående Arena Rosenholm och berörda verksamheter
Dnr 2009.1266.043
6. § 213
Yttrande över revisionsrapport granskning av lokalförsörjningsprocessen.
Dnr 2009.276.007
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forts. § 119
7. § 216
Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt
miljökonsekvensbeskrivning för Södra Östersjöns vattendistrikt
Dnr 2009.757.340
8. Länsstyrelsens beslut den 1 september 2009, dnr 555-05202-2009
Angående underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledning mellan Gullberna pumpstation och Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2009.1339.352

Kommunfullmäktiges beslut den 27 augusti 2009
9. § 146
Förslag till Jämställdhetsplan för 2009.
Dnr 2009.144.026
10. § 148
Förslag till plan för etnisk mångfald 2009-2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2008.1399.109
11. § 152
Budgetramar och koncernövergripande mål för åren 2010-2012.
Dnr 2009.1354.042
12.
Länsstyrelsens beslut den 2 september 2009, dnr 513-2121-09
Upphävande av vattenskyddsområde med skyddsrumsföreskrifter i Ramdala.
Dnr 2008.1935.349

Kommunstyrelsens beslut den 8 september 2009
13. § 230
Begäran om investeringstillstånd avseende ny spolbil.
Dnr 2009.919.359
14. § 231
Begäran om investeringstillstånd avseende ny sjöledning för tryckavlopp
Trummenäs – Gullberna.
Dnr 2009.903.344
forts.
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forts. § 119
15. § 232
Projekteringstillstånd för särskilt boende Backabo.
Dnr 2009.1239.293
16. § 246
Svar på medborgarförslag om uppförande av återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö.
Dnr 2008.43.456

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-16.
_____
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§ 120
Övrigt
1. Dagens program
Ordföranden och S-gruppen, genom Claes-Urban Persson, tackar
1:e v ordförande Jörgen Johansson (C) för information om landsbygdsprojektet ”Sälleryd växer” och visning av enskilda vägen till Lillgårdarna,
Fabbesjöns badplats, vandringsled, Skrävle skola/förskola och motorikbana.
2. Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 24 september 2009, § 175,
beslutat bifalla en motion angående Bastasjö friluftsområde.
Av beslutet framgår bland annat ”att tekniska förvaltningen kommer att
påbörja iordningställandet av vandringsslingan runt Bastasjön och tillse att
skyltningen till Bastasjö friluftsområde förbättras under 2009. Vandringsslingan kommer att vara färdigställd till våren 2010. En grusad gång- och
cykelväg kommer att ordnas längs allén till Bastasjö gård i samband med
framdragning av vatten och avlopp till gården”.
Claes-Urban Persson (S) påpekar att det är viktigt att arbetena som ska
utföras 2009 blir åtgärdade.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 oktober 2009
§ 121 Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
§ 122 Budgetuppföljning per den 30 september 2009 och prognos 2009
§ 123 Ny VA-taxa för Karlskrona kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2010
§ 124 Ny renhållningstaxa för 2010
§ 125 Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
§ 126 Investeringstillstånd bullerskydd Österleden/Wämöparken
§ 127 Nytt hyresavtal med anledning av om- och nybyggnad på Ringöhemmet för personer
med dubbel problematik
§ 128 Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl, Torskors Industriområde, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 129 Detaljplan för del av Vedebylund 1:1 m fl, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 130 Detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra delen, Gullberna Park, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 131 Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 132 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 133 Meddelanden
§ 134 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 14.00 – 16.40

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

Tommy Olsson (KD
Jörgen Johansson (C)
Lars-Göran Forss (M)
Roland Löfvenberg (M)
Roger Poka (MP)
Lotta Törnström (S)
Thomas Åberg (S)
Veronica Lathe (S)
Åke Håkansson (S) kl 14.00-16.05, §§ 121-124
Lola Sellberg (S)
Göte Henriksson (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Patrik Andersson (S)
Stefan Lundin (FP)
Kerstin Wieslander (S) kl 16.05-16.40, §§ 125-134

Närvarande

ersättare

Sven Wallfors (M)
Kerstin Wieslander (S) kl 14.00-16.05, §§ 121-124
Claes-Urban Persson (S)
Ove Uppgren (SD)
Tommy Rönn (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson, kl 14.00-16.05
Renhållningsingenjör Christer Carlsson, kl 14.00-16.05
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson,
kl 14.30-16.25
stf ekonomichef Bengt Nilsson, kommunledningsförvaltningen,
kl 14.00-15.20
Sekreterare Mariette Karlsson
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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

§§ 121 - 134

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 6 november 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 121
Information
- Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun
- Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
Bengt Nilsson, stf ekonomichef, kommunledningsförvaltningen,
informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.345.042

§ 122
Budgetuppföljning per den 30 september 2009 och prognos 2009
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 9 oktober 2009 lämnat
budgetuppföljning och investeringsuppföljning per den 30 september 2009
och prognos för 2009 för tekniska nämndens verksamheter som
överensstämmer med tilldelade budgetbeslut.
Prognos på +14 mkr för skattefinansierade verksamheter
överensstämmer med det nya resultatkrav på 14 mkr som beslutades av
kommunfullmäktige den 23 april 2009 § 28 att stoppa planerat underhåll
inom tekniska nämndens fastigheter motsvarande 9 mkr och att stoppa
planerat underhåll av tekniska nämndens gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
Prognos +1,8 mkr för avgiftsfinansierade verksamheter
överensstämmer med budgeterat resultatkrav.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 30 september 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009
med anledning av
- tekniska justeringar, exempel löneökningar, lägre personalomkostnader
- ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter
- nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld, upphandling/
inköp.
För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk
hushållning har effektmål antagits för 2009. Följande måluppföljning
lämnas:
- av totalt utfört fastighetsunderhåll utgörs 59 % av planerat underhåll.
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forts. § 122
Periodens resultat avvikelse mot budget den 30 september 2009,
-17,1 mkr
I resultatet finns preliminärbokade poster som ej fördelats med anledning av
den stora volym leverantörsfakturor som inkommit sent från leverantör och
av tidsbrist ej kunnat bokföras på rätt verksamhet. Genomgång av ”stora”
kostnadsposter har gjorts och hänsyn måste tas till följande:
-

preliminära kostnader som ej ska ingå i resultatet
preliminärbokade investeringskostnader
10,1 mkr
pågående driftprojekt, ej fakturerade
5,2 mkr
preliminär bokade hyreskostnader för okt-dec
3,7 mkr
preliminärbokade kostnader miljö- och byggnadsnämnden
0,7 mkr

ej periodiserad intäktspost:
- VA/renhållningsavgifter för september
ej periodiserad kostnadspost:
- ej periodiserade mediakostnader

10,5 mkr

3,5 mkr

Korrigerat resultat den 30 september 2009, avvikelse mot budget
+9,5 mkr

Skattefinansierad verksamhet
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är +5,0 mkr.
Prognos 2009 för fastighetsavdelningen är +9,0 mkr.

Avgiftsfinansierad verksamhet
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet är -1,3 mkr mot budgeterat resultat.
Prognos 2009 för VA/renhållningsavdelningen är +1,3 mkr mot
budgeterat resultat.
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forts. § 122

Personalnyckeltal
Antal sjukdagar per anställd har minskat per den 31 augusti 2009.
Helårsprognosen pekar mot 13,45 sjukdagar år 2009 att jämföras med 15,63
för år 2008.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1568.041

§ 123
Ny VA-taxa för Karlskrona kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning 2010
VA-taxan har de senaste åren höjts med 50 öre kubikmetern och den fasta
avgiften har höjts med 100 kronor exklusive mervärdesskatt.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 12 oktober 2009 att
den rörliga avgiften höjs för 2010 från 18.50 till 19.00 kronor och den fasta
avgiften från 2900 till 3 000 kronor för vattenmätare Qn 2.5.
Övriga mätarstorlekar höjs också med 100 kronor.
Anläggningsavgiften har inte höjts sedan 1990. Det innebär att vid
utbyggnad i nya bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften
utbyggnadskostnaden. Detta har revisionsfirman Ernst och Young påpekat i
sin rapport där man har gjort revision på VA-verksamheten.
Det sker väldigt mycket privat VA-sanering och kostnaden ligger normalt
mellan 125-175 000 kronor. Många fastighetsägare har därför synpunkter på
att den kommunala avgiften är mycket billigare.
Med hänsyn till ovanstående föreslås därför anläggningsavgiften höjas med
30 000 kronor fördelat enligt följande:
Avgiften avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till
förbindelsepunkten för vatten (V), spillvatten (S) och dagvatten (D) från
23 000 kronor till 38 000 kronor.
Avgiften avseende upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter för
V, S och D från 22 000 kronor till 37 000 kronor.
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forts. § 123
Taxehöjningen för en villaägare med 150 kubikmeters förbrukning innebär
en höjd månadskostnad med 15 kronor.
Alla ovanstående priser är exklusive mervärdesskatt.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från 97 500
kronor till 135 000 kronor inklusive mervärdesskatt.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa 2010 års förslag till VA-taxa.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1569.041

§ 124
Ny renhållningstaxa för 2010
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november. 2009 och sju år
framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med den.
1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger på samma nivå som tidigare
så renhållningstaxorna kan i princip ligga kvar på samma nivå. Den nya
taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till kärlstorlek och
tömningsintervall. Det innebär att det generellt blir mindre justeringar av
taxan men att anpassningen enligt ovan medför särskild korrigering av taxan
för villafastigheter med full sortering och hämtning var 4:e vecka.
Minsta kärlstorlek för brännbart har tidigare varit 130 liter och där har
förvaltningen infört en ny kärlstorlek på 80 liter. Motsvarande kärlstorlek
finns inte för det komposterbara.
Alla taxor för flerbostadsfastigheter ligger kvar oförändrat.
Latrintaxorna höjs rätt kraftigt på grund av. ökade kostnader för latrinhanteringen.
Osorterade sopor höjs också för att eftersträva att dessa abonnenter skall
börja sortera.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Renhållningsingenjör Christer Carlsson yttrar sig.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa 2010 års förslag till renhållningstaxa.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1567.290

§ 125
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 30 september 2209, § 60,
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utföra ett förslag till nybyggnation av
förskola på Verkö.
Den planerade utökningen omfattar en paviljongdel i direkt anslutning till
Verkö skola, vilket utökar antalet befintliga 1,5 förskoleavdelningar med
två avdelningar motsvarande ca 360 m2 byggnadsyta.
År 2000 startades en provisorisk förskoleavdelning på Gullberna Park som
skulle flyttas till en ny förskola på Verkö så fort den var byggd.
I de prognoser för förskolebehovet som gjorts kommer behovet av
förskoleplatser i kommunen att öka ytterligare något under 2010.
Detta innebär att lokalerna på Gullberna kan behövas för att möta denna
efterfrågan. Behövs inte lokalerna för denna avdelning avseende utbyggnad
av förskoleplatser så ska dessa lokaler sägas upp, helt eller delvis, och
hyreskostnaden flyttas till de nya lokalerna på Verkö. Det finns två kontrakt
tecknade med fastighetsbolaget Dagon. Det ena kontraktet löper fram till den
1 april 2011 och har därefter tre månaders förlängningstid och tre månaders
uppsägningstid. Det andra kontraktet löper till den 31 december 2010 och
har sex månaders förlängningstid och sex månaders uppsägningstid. Detta
kontrakt innehåller också ett restvärde på 91 000 kronor.
Bedömd investeringskostnad är ca 7 500 000 kronor inklusive
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 740 000 kronor/år.
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Projekteringskostnaden uppskattas till ca 300 000 – 400 000 kronor.
Finansiering av tillbyggnaden ryms inom ramen för skol- och
förskoleutbyggnad i investeringsbudgeten för 2009 och 2010.
Lokalerna beräknas preliminärt kunna tas i bruk under hösten 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende nybyggnad av förskola på
Verkö, samt
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
______
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.1220.425

§ 126
Begäran om investeringstillstånd avseende bullerskyddsåtgärder för
Österleden/Wämöparken
I investeringsbudgeten för 2009 finns 0,5 mkr och för 2010 finns 1,0 mkr
avsatta för bullerskyddsåtgärder för Österleden/Wämöparken.
Wämöparken är en kombinerad evenemangs-, folk- och naturpark med
mycket höga kvaliteter. Förutom att vara en folk- och naturpark, finns det en
liten djurpark som visar den svenska husdjursfaunan.
I kommunens Grönstrukturplan står det att Wämöparken är av värde för hela
tätorten. Den innehåller i stort sett alla funktioner en park bör rymma och att
den dessutom håller en hög kvalitet. Det enda som minskar parkens värde är
bullerstörningen från den intilliggande Österleden.
Tekniska förvaltningen har gjort en bullerutredning för Wämöparken.
Den nuvarande bullersituationen i parken visar på bullervärden som ligger
mellan 60-65 dB(A) på centrala platser i parken till exempel vid den stora
scenen och vid djurparken, där många barnfamiljer uppehåller sig dagligen.
För att förbättra ljudnivåerna i Wämöparken är tekniska förvaltningens
förslag att sätta upp bullerskydd mot Österleden. Förslaget innebär att ett
cirka 200 meter långt och 3 meter högt bullerskydd uppförs vid Wämöfältet
samt att ett cirka 200 meter långt och 1,5 meter högt bullerskydd uppförs
från i höjd med gamla Krutvikens f d Gästgiveri och norrut. För framför allt
det södra, lägre bullerskyddet är det viktigt att det utförs genomsiktligt för att
inte ta bort viktiga utblickar mot fjärdarna i söder, men även i det norra
bullerskyddet är det viktigt att valda delar är genomsiktliga för att bilister
som färdas på Österleden ska kunna se in i parken.
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Förslaget innebär att bullernivåerna i de centrala delarna av parken reduceras
till maximalt ca 55 dB(A). 55 dB(A) är det riktvärde som Riksdagen har
bestämt ska gälla, vid husfasad, när man bygger nya bostäder eller ny
infrastruktur.
Projektet, som är kostnadsberäknat till 1,5 mkr, kommer att utföras under
vintern/våren 2010 för att stå färdigt i maj 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för bullerskydd för
Österleden/Wämöparken inom ramen 1 500 000 kronor, samt
2. att investeringsutgiften finansieras genom ianspråktagande av 2009 års
anslag med 500 000 kronor och 2010 års anslag med 1 000 000 kronor för
bullerskydd för Österleden/Wämöparken.
_____
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Kommunstyrelsen, Handikappnämnden,
och Socialnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2008.399.293

§ 127
Nytt hyresavtal med anledning av om- och byggnation på Ringöhemmet
för personer med dubbel problematik
Enligt särskilt beslut i kommunstyrelsen den 13 oktober 2008 har
handikappnämnden fått i uppdrag att verkställa det så kallade
”Psykiatripaketet” som tidigare presenterats i nämndens boendeplan.
En del i paketet är etablering av ett boende för personer med dubbel
problematik, psykisk funktionsnedsättning och missbruk, i samverkan med
socialförvaltningen.
Socialnämnden har den 17 november 2008 tagit beslut om att verkställa
boende för personer med dubbel problematik.
Med anledning av detta har handikappförvaltningen och socialförvaltningen
uppdragit åt tekniska förvaltningen att låta AB Karlskronahem planera en
om- och tillbyggnad av delar på Ringöhemmet.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens
fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med AB Karlskronahem.
Därefter internhyr handikappförvaltningen och socialförvaltningen
fastigheten från tekniska förvaltningen.
Projektet omfattar ombyggnation i befintligt hus och en nybyggnation i nära
anslutning till densamma. Det vill säga att gamla sjukhemmet kommer att
rivas för att ge plats åt boendet, medan ägarvillan byggs om till personal- och
gemensamhetsutrymmen.
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Karlskronahem har kalkylerat ombyggnadskostnaden till 6 240 000 kronor
exklusive mervärdesskatt.
Med en avskrivningstid om 10 år och räntesats om 4 % blir den
tillkommande årliga internhyran för handikappförvaltningen/
socialförvaltningen cirka 848 000 kronor.
Kostnaden kommer att fördelas lika mellan de bägge förvaltningarna.
Avtalstiden är bunden till 10 år från och med färdig byggnation.
Handikappförvaltningen och socialförvaltningen har accepterat den
tillkommande hyran och medel finns avsatta i budget från och med 2010.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober 2009, reviderad
den 26 oktober 2009 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med
AB Karlskronahem i enlighet med ovanstående förutsättningar.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2008.1472.214

§ 128

Detaljplan för del av AUGERUMS-RYD 1:18 m fl, Torskors
industriområde Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Planområdet är beläget i Torskors industriområde ca 8 km nordost om
Karlskrona. Området ligger på båda sidor om Tennvägen norr om Stålvägen.
Planområdet gränsar i söder till verksamhetstomter samt till
verksamhetstomter i norr och mot naturmark i norr, öst och väst.
Detaljplanen syftar till att skapa utökat område för industri i anslutning till
befintligt industriområde på Tennvägen i Torskors industriområde.
Detaljplanen medger område för industri. Största byggnadsarean är 40 % av
fastighetsarean. Högsta tillåtna byggnadshöjd är begränsad till 10 meter.
Inom planområdet finns idag en 3G-mast samt en vattenreservoar med
komplementbyggnader. Planområdet trafikmatas från Tennvägen som
genomkorsar Torskors industriområde från Stålvägen. Angöring samt
parkering skall lösas inom respektive industritomt. Planområdet är anslutet
till kommunalt vatten- och avloppsnät.
Det finns befintliga vatten- och avloppsledningar som går från Tennvägen
till befintlig vattenreservoar i anslutning till lokalgatan öster om Tennvägen.
Tekniska förvaltningen föreslår att lokalgatan breddas till 7 meter och att ett
5 meter brett U-område läggs ut norr om lokalgatan för att säkerställa plats
för befintliga VA-ledningar. I övrigt har förvaltningen inget att erinra mot
planförslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att lokalgatan öster om Tennvägen breddas till 7 meter och att ett
5 meter brett U-område läggs ut norr om lokalgatan, samt
2. att i övrigt tillstyrka förslag till detaljplan för del av AUGERUMS-RYD
1:18 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona kommun, Blekinge län.
______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2007.647.214

§ 129

Detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m fl, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i Lyckeby mellan Lyckeby ekbacke och
Stationsvägen. Planområdet omges i den norra delen av naturområde och
småskalig bebyggelse. Söderut ligger trafikbelastade områden med
storskaliga byggnader som vårdcentral och köpcentrum.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att uppföra ny
bostadsbebyggelse i tre till sju våningar genom komplettering och
omvandling av befintlig stadsdel. Ett särskilt boende för äldre samt service
för äldre boende i stadsdelen avses inrymmas i de nya byggnaderna.
Öster om Lyckebyvägen föreslås en grupp bostadshus bestående av ett
särskilt boende för äldre med 40 lägenheter och dagcentral samt två punkthus
med 45-50 lägenheter. Väster om Lyckebyvägen föreslås nya bostadshus
med 30-35 lägenheter. En ny tomt för verksamheter tillskapas mot
Stationsvägen. Detaljplanen anpassas till befintlig bostadsbebyggelse inom
Vedebylunds gård och skyddsbestämmelser införs för byggnaderna och
gårdsmiljön som helhet. Lyckebyvägen, som har avlastats genom tillkomsten
av Järavägen, skiftar karaktär från trafikled till stadsgata. Korsningen
Lyckebyvägen – Riksvägen byggs om till cirkulationsplats.
En hastighetssänkning föreslås på Lyckebyvägen, vilket gör att idag
trafikstörda lägen längs Lyckebyvägen kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Trafikmatning till området sker genom befintliga vägar.
För den östra delen av nybyggnationen löses parkeringen genom ett garage
under mark samt genom en markparkering mot Lyckebyvägen. För den
föreslagna bebyggelsen väster om Lyckebyvägen löses parkeringen på
tomtmark i anslutning till husen. En ny gångbana byggs längs Riksvägen och
Lyckebyvägen.
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forts. § 129
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av VEDEBYLUND 1:1 m fl,
Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2009.960.214

§ 130

Detaljplan för del av GULLBERNAHULT 31 m.fl., Västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är utställd för allmän granskning.
Planområdet är beläget i den västra och norra delen av Gullberna Park och
omfattar en del av bokskogen. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
uppförande av framför allt flerbostadshus. Delar av dessa kan bytas ut mot
skola/förskola, vårdlokaler, parkerings- och/eller kontorshus. En förtätning
med bebyggelse i detta läge har stöd i gällande detaljplan för området.
En ny detaljplan upprättas i syfte att justera de byggrätter som gällande plan
medger. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan. Planförslaget rymmer som mest ca 200 bostäder.
De befintliga gatorna Astervägen, Hultvägen, Kolonivägen och Aklejavägen
utnyttjas för tillfart till den nya bebyggelsen. I samband med att antalet
boende i området ökar är det av betydelse att gång- och cykelvägnätet inom
området byggs ut. I detaljplanen föreslås en ny gång- och cykelväg längs
huvudgatorna i Gullbernaområdet, den nya gång- och cykelvägen ska sedan
ansluta till befintligt övergripande gång- och cykelvägnät. I samband med
detaljplanen har en trafik- och parkeringsutredning tagits fram i syfte att
redogöra för dagens situation, visa hur den kommer att påverkas av
utbyggnaden samt ge förslag på åtgärder som kan förbättra trafikmiljön
De nya bostadshusen ligger förhållandevis nära Österleden och för att klara
bullersituationen i området föreslås att ett 2,6 meter högt och 350 meter långt
bullerplank utförs längs Österleden. Planområdet ansluts till kommunens
befintliga vatten- och avloppsnät. En ny pumpstation kommer att behövas
för att serva den nya bebyggelsen. För detta har två områden för ”byggnad
för tekniskt ändamål” lagts ut i detaljplanen.
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forts. § 130
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Yrkande
Roger Poka (MP) yrkar avslag.
Proposition
Ordförande ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot Pokas
avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens
förslag.

Således beslutar tekniska nämnden
att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Gullbernahult 31 m fl, Västra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län.
______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Staben, projekteringsenheten
Akten

2009.1479.214

§ 131

Detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m fl, Gräsvik, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i den västra delen av Karlskrona med närhet till
Blekinge Tekniska Högskola. Området begränsas av Polhemsgatan i öster,
kvarteret Grenadjären i norr och befintlig bebyggelse i väster och söder.
Planförslaget syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse alternativt kontor,
handel och skolverksamhet. Planförslaget medger byggrätt i tre och fyra
våningar samt parkering i källare. Målsättningen är att uppnå en attraktiv
miljö för boende, kontor, skolverksamhet och handelsverksamhet med närhet
till centrum och Blekinge tekniska högskola, i en miljö med fungerande
infrastruktur och service. Den föreslagna bebyggelsen skapar ett mer slutet
gaturum längs Polhemsgatan. Planen möjliggör även ett öppnande av
Grenadjärgatan för genomgående trafik genom att parkmark överförs till
gatumark. En byggrätt för transformatorstation inom kvarteret Grenadjären
får ett ändrat läge. Planområdet föreslås anslutas till kommunens vatten- och
avloppsnät som går utmed Polhemsgatan
Planområdet är utsatt för buller från trafiken längs med Polhemsgatan, öster
om området. En bullerberäkning för väg har genomförts och värdena vid de
planerade fasaderna ut mot omgivande gator ligger över 55 dBA, men under
60 dBA, värdena på innegården ligger runt 45 dBA. Störningsskydd i
planförslaget innehåller bland annat följande bestämmelse: - att bostäder
skall utföras så att samtliga rum avsedda för dygnsvila i varje lägenhet för
högst 45 dB(A) ekvivalentnivå utanför fönster, i de fall 55 dB(A)
ekvivalentnivå överskrids utanför fönster i lägenhet.
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forts. § 131
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 oktober 2009 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för SPÅRVÄGEN 9 m fl, Gräsvik,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 132
Delegation
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 16 september 2009
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 22 september 2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 23 september 2009 .

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
Dnr 2009.1371.452
Dnr 2009.1375.452
Dnr 2009.1376.452
Dnr 2009.1397.452
Dnr 2009.1398.452
Dnr 2009.1399.452
Dnr 2009.1414.452
Dnr 2009.1424.452
Dnr 2009.1433.452
Dnr 2009.1434.452
Disposition av 2009 års anslag för inventarier, diverse utrustning.
Dnr 2009.1436.319
Disposition av 2009 års anslag för inventarier, renovering Lundbergare.
Dnr 2009.1436.319
Disposition av 2009 års anslag för gång- och cykelvägar ospec, GC-väg
Stålvägen.
Dnr 2009.1437.312
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forts. § 132
Disposition av 2009 års anslag för handikappanpassning kollektivtrafik,
ombyggnad busshållsplatser.
Dnr 2009.1438.537
Disposition av 2009 års anslag för tillfälliga förtöjningsplatser korttid,
flytbrygga tillfälliga förtöjningsplatser Trossö.
Dnr 2009.1439.820
Disposition av 2009 års anslag för Sandhamn ombyggnad kaj,
Sandhamn renovering kaj.
Dnr 2009.1440.556
Disposition av 2009 års anslag för Förnyelse lekplatser 09.
Förnyelse lekplatser Lyckeby 09 III.
Dnr 2009.1572.332
Disposition av 2009 års anslag för Parkverksamhet.
Nyanläggning, förbättring parker II.
Dnr 2009.1573.331
Disposition av 2009 års anslag för GC-vägar ospecificerat.
Gångleder Bastasjö/Ådalen.
Dnr 2009.1574.312
Ersättningskrav för utlagda skadeutgifter vid vattenskada på grund av
källaröversvämning i Tving.
Dnr 2009.1257.185
Ersättningskrav för självrisk på fastighet och lösöre vid vattenskada på grund
av källaröversvämning i Tving.
Dnr 2009.1226.185
Vidaredelegation av rätt att beslut om disposition av verksamhetsspecifika
anslag till investeringar som understiger 1 000 000 kronor.
Dnr 2009.265.002

Anbud/Tilldelningsbeslut
Karlskrona Centrumhållplats
Dnr 2009.958.052

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2009-10-28

28

Sammanträdesprotokoll

forts. § 132
Hoglands park, trädplanering etapp 1
Dnr 2009.1117.052
Spolbil
Dnr 2009.853.054
Ramdala avloppsreningsverk, maskinanbud
2008.1636.052
Flytbrygga
Dnr 2009.1356.054
Pumpstation Idrottshallen
Dnr 2009.1051.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 133
Meddelanden
1. Handikappnämndens allmänna utskotts beslut den 9 september 2009, § 39
Projekteringstillstånd för lokaler för korttidsverksamhet.
Dnr 2009.504.252
2. Länsstyrelsens beslut den 14 september 2009, 258-4530-09
Ansökan om informationsskylt vid Berntorp, Karlskrona kommun
Dnr 2009.1176.311
3. Näringslivsutskottets beslut den 15 september 2009, § 64
Remiss av Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser på det statliga
vägnätet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Blekinge län
Dnr 2009.1485.512
4. Länsstyrelsens beslut den 22 september 2009, 258-5446-09
Ansökan om informationsskylt vid Bubbetorp avfallsanläggning, Karlskrona
kommun
Dnr 2009.1491.308

Kommunfullmäktiges beslut den 24 september 2009
5. § 173
Svar på motion angående säkra cykelvägar på Hasslö och Almö.
Dnr 2007.696.312
6. § 175
Svar på motion angående Bastasjö friluftsområde.
Dnr 2008.1892.823
7. § 180
Svar på medborgarförslag Hjärtats stig i Bastasjö friluftsområde.
Dnr 2008.1856.336
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forts. § 133
8. § 181
Svar på medborgarförslag angående utveckling av Bastasjöområdet.
Dnr 2009.746-336
9. § 182
Svar på medborgarförslag om nytt övergångsställe på Stationsvägen i
Lyckeby.
Dnr 2008.1639.512
10. § 185
Svar på medborgarförslag om att införa åtgärder för att få bort buskörning i
dagens centrum.
Dnr 2008.1690.510

11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 30 september 2009, § 60
Ny förskola på Verkö
Dnr 2009.232.290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-11.
_____
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§ 134
Övrigt
1. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om olyckan i oktober när
Polenfärjan rammade landgången på Verkö.
2. Stefan Lundin (FP) ställer fråga om Fiskhamnsutredningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd meddelar att informationsmöte kommer att
hållas tisdagen den 10 november 2009 kl 18.00 i hörsalen, Blekinge läns
museum.
3. Om/när bullerskyddsåtgärder för Österleden/Wämöparken ska utföras
anser Roland Löfvenberg (M) att det är viktigt att en uppröjning/
upprensning sker både innanför och utanför nuvarande staket.
4. Näringslivsenheten inbjuder styrelseledamöter i företagarorganisationerna
i Karlskrona till information och DIALOG med tekniska förvaltningen och
mark- & exploateringsavdelningen den 19 november kl 16-19.
Tekniska nämndens presidie och representant för (S) hälsas välkomna till
informationen.
5. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående nybyggnation i
handelshamnen och gästhamnens framtid.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
I samband härmed tar Roland Löfvenberg (M) upp problemet med
nedskräpning runt återvinningsstationen m m i hamnen.
Veronica Lathe (S) yttrar sig.
Ordföranden besvarar frågan.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 23 november 2009
§ 135 Information
a. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2009-01-01 – 2009-10-31
b. Rapport ”Personalnyckeltal 2009-09-30”

§ 136 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 och prognos för 2009
§ 137 Ny renhållningstaxa för 2010
§ 138 Förslag till taxor år 2010
§ 139 Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet
§ 140 Övertagande av Trummenäs VA-ekonomisk förenings VA-anläggningar
§ 141 Projekteringstillstånd gällande förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan
§ 142 Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 11, Lövgrund
§ 143 Begäran om investeringstillstånd till utökande av Borgmästaregatans ombyggnad till
gågata att även gälla Ronnebygatans västra del
§ 144 Förslag till Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 145 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 146 Meddelanden
§ 147 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Måndagen den 23 november 2009 kl 14.00 – 15.45

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Lennart Svantesson (KD)
Ove Uppgren (SD)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck, §§ 135-138
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson, §§ 135-144
Gatu/Park/Hamnchef Karl-Johan Svärd, §§ 136-138
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson,
§§ 139-147
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Thomas Åberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Thomas Åberg

§§ 135 - 147

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 30 november 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 135
Information
a. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2009-01-01 – 2009-10-31.
Dnr 2009.44.108
- Fastighet
- Hamn
- Gata/Park/Mark
- VA/Renhållning
b. Rapport ”Personalnyckeltal 2009-09-30” är utdelad till tekniska
nämndens ledamöter och ersättare.
Dnr 2009.363.026
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2009-11-23

5

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.345.042

§ 136
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 och prognos för 2009
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 9 november 2009
lämnat budgetuppföljning per den 31 oktober 2009 och prognos för
2009 för tekniska nämndens verksamheter som överensstämmer med
tilldelade budgetbeslut.
Prognos på +12 mkr för skattefinansierade verksamheter överensstämmer
inte med det nya resultatkrav på 14 mkr som beslutades av KF den 23 april
2009, § 28, att stoppa planerat underhåll inom TN:s fastigheter motsvarande
9 mkr och att stoppa planerat underhåll av TN:s gator/vägar och övriga
anläggningar motsvarande 5 mkr.
Prognos 2009 för fastighetsavdelningen är +7,0 mkr.
Prognosen överensstämmer inte med det nya resultatkrav på 9 mkr som
beslutades av KF.
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningen är +5,0 mkr.
Prognosen överensstämmer med det nya resultatkrav på 5 mkr som
beslutades av KF.
Prognos +3,8 mkr för avgiftsfinansierade verksamheter överensstämmer
inte med budgeterat resultatkrav på +1,8 mkr.
Kommunbidraget för skattefinansierade verksamheter uppgår till 81,6 mkr
den 31 oktober 2009 och har minskat från 82,9 mkr den 1 januari 2009 med
anledning av:
- tekniska justeringar, ex löneökningar, lägre personalomkostnader,
- ramjusteringar med anledning av omorganisering av verksamheter,
- nya besparingar; omställningspaket, semesterlöneskuld, upphandling/
inköp.
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forts. § 136
Avgiftsfinansierad verksamhet
Prognos 2009 för gata/hamn/parkavdelningens avgiftsfinansierade
verksamhet kommer att överensstämma med budgeterat resultat.
Hamnavgifter i form av intäkter för gasrör-, kabel- och oljeleveranser för
2009 blir bättre än budgeterat. Årets prognos revideras från -1,3 mkr till ett
nollresultat under förutsättning:
- att givna förutsättningar för intäkter 2009 avseende färjeverksamhet
infrias i det nya avtalet med Stena Line, samt
- att intäkter för varuavgifter, fartygsavgifter och markarrende avseende
gasrörsprojektet tillfaller gata/hamn/parkavdelningen enligt gällande
beslut.
Prognos 2009 för VA/renhållningsavdelningen är +2,0 mkr mot budgeterat
resultat.
Prognos 2009 för VA-avdelningen överensstämmer med beslutat negativt
resultat på 1,1 mkr.
Kommentarer till periodens resultat:
- ökade intäkter för konsumtions- och anläggningsavgifter.
Kostnadsutvecklingen är gynnsam för renhållningsverksamheten och
prognostiserat resultat för 2009 är +2 mkr.
Det positiva resultatet/utvecklingen beror på:
- ett intensivt arbete att hitta kunder som tidigare ej varit abonnenter, samt
- högre intäkter för fler tjänster i form av extra tömningar.
Investeringar
Bokförda utgifter, samtliga investeringsprojekt 2009-10-31 108,5 mkr
Preliminärbokade investeringsutgifter, ej bokförda på projekt
7,5 mkr
Totalt budgeterade investeringar 2009
Prognos 2009

297,3 mkr
153,3 mkr

Avvikelsen mellan budget och prognos beror på att:
- många investeringsprojekt pågår över årsskiftet och avslutas först 2010,
- några projekt inte startat upp.
Prognostiserat överskott för avslutade projekt 2009 kommer inte att uppgå
till 3 mkr.
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forts. § 136
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Rapport har lämnats till serviceförvaltningen den 10 november 2009.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1569.041

§ 137
Ny renhållningstaxa för 2010
Ärendet behandlades i tekniska nämnden den 28 oktober 2009, § 124.
Tekniska nämndens ordförande har återkallat ärendet från kommunstyrelsen
för revidering/komplettering.
Tekniska förvaltningen har i reviderad skrivelse den 6 november 2009
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen har upphandlat Affärsverken AB för insamling och
behandling av hushållsavfall från och med den 1 november 2009 och
sju år framåt. SITA har erhållit entreprenaden för slamtömning från och med
den 1 oktober 2009 och sju år framåt. Priserna ligger ungefär på samma nivå
som tidigare. Den nya taxan är anpassad logiskt och miljömässigt till
kärlstorlek och tömningsintervall.
Taxan har en helt annan konstruktion än tidigare taxa, vilken togs över från
Affärsverken 2005. Den nya taxekonstruktionen innebär att kostnader för de
olika avfallsslagen och den fasta avgiften preciseras.
Den fasta avgiften täcker de fasta kostnaderna för renhållningskollektivet,
såsom drift och skötsel av återvinningsgårdar, administrativa kostnader
hämtningsregistrering m.m.
Den rörliga kostnaden täcker kostnader för hämtning, behandling, avfallsoch förbränningsskatter.
Den nya taxekonstruktionen innebär att de olika avfallsslagen täcker sin
egen kostnad och att exempelvis ett 130 l kärl för komposterbart avfall med
hämtning var 14:e dag betalar hälften så mycket för hämtning och
behandling som motsvarade kärl med hämtning en gång/vecka. Detta har till
följd att vissa taxor höjs och vissa taxor sänks både för villa hushåll och
flerbostadsfastigheter i det nya förslaget.
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Generellt har samtliga osorterade abonnemang höjts med ca 10 %, detta för
att få en styrning till de sorterade abonnemangen. Den ökade intäkten har
fördelats på de sorterade abonnemangen och på så sätt bidragit till att hålla
kostnadsökningen nere på dessa abonnemang.
Den nya renhållningstaxan för 2010 innebär en genomsnittlig taxehöjning
med totalt ca 4 %. Det innebär ökade intäkter med 1,5 mkr som ska möta
ökade kostnader i samband med införande av hämtningsregister samt ökat
öppethållande vid återvinningscentralen i Bubbetorp.
Latrintaxorna höjts med 50 % för åretrunttömning och 39 % för
sommarhämtning. Detta på grund av ökade kostnader för hämtning och
behandling.
Den nya taxan föreslås gälla från och med den 1 mars 2009.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden tillstyrker förslaget med tillägg:
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
förvaltningen kan uppmuntra till sortering.
Sven Wallfors (m) stöder förslaget.
Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag och
ordförandens tilläggsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden för egen del
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
förvaltningen kan uppmuntra till sortering.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att fastställa reviderat förslag till renhållningstaxa för 2010.
______
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1449.041

§ 138
Förslag till taxor år 2010
Delegation
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som inte
berör taxekonstruktion är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen och har redovisats i särskilt ärende för beslut i
kommunfullmäktige.
Budgetdirektiv
I budgetdirektiven uppmanas nämnder och förvaltningar att utarbeta förslag
i sina taxor att avgiftsnivån anpassas till den allmänna prisutvecklingen.
Direktiven menar att med tanke på förväntad löne- och prisökning förefaller
avgiftshöjning med ca 3 % år 2010 vara realistisk.
Tekniska nämndens taxeförslag följer denna rekommendation och räknar
upp 2010 års taxor med i genomsnitt ca 3 %.
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar därför relativt små intäkter.
Det är därför praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan utöver uppräkning med 3 % och
där tillägg/förändringar gjorts i texten är markerade med blå text i förslaget
och kommenteras nedan.
Taxor som utgår 2010 är markerade med röd text i förslaget.
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Skattefinansierade verksamheter
Varuhamnstaxa
Taxan för lax utgår, efterfrågan finns ej, ingår i övrig fisktaxa.
Hamnservicetaxor
Taxorna för gaffeltruckar tyngre än fyra ton borttages, efterfrågan av denna
taxa finns ej.
Trossföringstaxa
Taxan har inte höjts 2008/2009 och höjning föreslås till kommunens
självkostnadspris och marknadsanpassning.
Arrendeavgifter för masonitstugor och parceller
Dessa taxor ingår ej i taxeförslag 2010, kommer att behandlas i separat
taxeförslag.
Avgifter för sjöbodar m m
Taxan för friggebodar utgår, efterfrågan saknas.
Salutorg, offentlig plats m m
Taxan för torghandel och offentlig plats har föreslås räknas upp
med cirka 3 %. Beloppsavrundningar har tillämpats.
Avgiftsfinansierade verksamheter
fritidsbåtsplatser
Fritidsbåtsplatserna höjs något mer än index för att marknadsanpassas.
Gästhamnsavgifterna höjs inte 2010 med anledning av utredning om
riktlinjer kring gästhamnarnas servicegrad.
Privata båtplatser ändras till att gälla alla båtplatser som ej är i kommunal
regi.
Taxa för laboratorietjänster
Samtliga taxor föreslås vara oförändrade år 2010. Satsning på ny utrustning
2010 ska effektivisera arbetet.
Krav på uppföljning
Att följa utvecklingen av influtna avgifter jämfört med budget
ingår i budgetuppföljningen.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, och gatu/hamn/parkchef Karl-Johan
Svärd föredrar ärendet.
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Roland Löfvenberg (M) ställer fråga angående taxa för parkering av
husbilar i handelshamnen. Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar
frågan. Idag gäller samma taxa som för båtplatser. En översyn kommer att
ske 2010 och ska återrapporteras till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa taxor 2010 i enlighet med föreliggande förslag.
_____
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Kommunrevisionen (2009.17.007)
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1622.007

§ 139
Granskning av avgiftsfinansierad verksamhet
Revisionsfirman Ernst & Young har på kommunrevisionens uppdrag
genomfört en granskning med syfte att belysa och bedöma om den interna
kontrollen avseende beräkning av avgifter inom tekniska nämnden är
tillräcklig. Granskningen är avgränsad till vatten- och avloppstaxan (VAtaxan) samt renhållningstaxan.
Kommunrevisionen har identifierat ett antal möjliga förbättringsområden i
granskningen som de önskar att kommunstyrelsen och tekniska nämnden
kommenterar och de är följande:
- Det bör tas fram dokumenterade riktlinjer och rutiner för
konstruktion av VA- och renhållningstaxorna samt för beredning av
nya taxeförslag.
Branschorganisationerna Svenskt vatten och Avfall Sverige där Karlskrona
kommun är medlemmar har tagit fram taxeförslag som de rekommenderar att
medlemmarna följer. Tekniska förvaltningen följer dessa taxeförslag som är
anpassade till gällande lagstiftning.
Rutinen för beredning av taxorna är att de skall behandlas i tekniska
nämnden i september månad för att fastställas av kommunfullmäktige i
november.
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forts. § 139
- I riktlinjerna bör även anges en inriktning för taxans utveckling på
kort och lång sikt samt principerna för avgiftsuttag (anläggningsavgift)
avseende anslutning till VA-nätet.
VA-taxan
Tekniska förvaltningen har tagit fram en långtidsprognos till 2015 för
VA-taxan. Den visar framförallt vad som händer med underhållsbudgeten
när Johannishusåsen och ombyggnaden av Karlskrona vattenverks
investeringskostnader slår igenom med sina kapitaltjänstkostnader.
Långtidsprognosen bygger på att den rörliga avgiften höjs med 50 öre
kubikmetern och den fasta avgiften med 100 kronor om året exklusive
mervärdesskatt.
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 30 000 kronor exklusive
mervärdesskatt för 2010. Syftet är att anläggningsavgiften skall täcka
VA-utbyggnadskostnaden vid nya bostadsområden.
Renhållningstaxan
Tekniska förvaltningen har under året gjort nya upphandlingar på all
insamling och behandling av hushållsavfall. Dessa är på sju plus två år.
Entreprenaderna kommer att indexeras med 80 % av renhållningsindex
årligen. Det gör att taxan inte behöver höjas med mer än detta om inga andra
övergripande riksdags- eller andra myndighetsbeslut fattas under tiden.
- Redovisningens transparens när det gäller anläggningsavgifter bör
öka.
Med höjningen av anläggningsavgiften skall VA-kollektivet ta sina egna
kostnader vid utbyggnaden av nya bostadsområden. Utbyggnadskostnaden
kan enkelt jämföras med anläggningsavgifterna i bokföringen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ovanstående kommentarer på identifierade möjliga
förbättringsområden.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1733.344

§ 140
Övertagande av Trummenäs VA-ekonomisk förenings VA-anläggningar
Entreprenadföretaget Claesson&Anderzén tecknade för några år sedan ett
avtal med Karlskrona kommun. Det innebar att de bekostade och drog ut en
vattenledning till Trummenäs från Lösen. De fick också rätt att sälja
anslutningar till huvudledningen, vilket Trummenäs Va-förening gjorde och
även de flesta övriga husen i Trummenäs. VA-föreningen har köpt
fastigheten Torstäva 5:54 och på den byggt ett avloppsminireningsverk där
det är ca 200 fastigheter inkopplade. Dessa är från både föreningen och från
övriga områden på Trummenäs. Alla fastigheter som har kommunalt vatten
betalar avgifter till Karlskrona kommun enligt gällande taxa.
Avloppsabonnenterna betalar avloppsavgifter till Trummenäs VA-förening.
Tekniska förvaltningen har träffat styrelsen för VA-föreningen och kommit
fram till ett förslag på överenskommelse som innebär följande:
Tekniska förvaltningen övertar fastigheten Torstäva 5:54 med befintligt
minireningsverk, alla pumpstationer och VA-ledningar och övriga VAanordningar som ägs av föreningen till en kostnad av 1,1 mkr.
Preliminärt övertagandedatum är satt till den 1 januari 2010. Från detta
datum blir avloppsabonnenterna kunder hos Karlskrona kommun enligt
gällande avloppstaxa. VA-avdelningen ansvarar för driften av
minireningsverket fram tills sjöledningen med avloppspumpstation från
Trummenäs till Gullberna är klar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med Trummenäs
VA-ekonomiska förening att överta alla dess VA-anläggningar inklusive
fastigheten Torstäva 5:54 med minireningsverk från den 1 januari 2010, samt
2. att kostnaden på 1,1 mkr för detta tas från klumpanslaget VA-ledningar i
2010 års budget.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.1731.291

§ 141
Projekteringstillstånd gällande förnyelse/ombyggnad av Vedebyskolan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 28 januari 2009, § 8, att avsätta
25 mkr till Lyckebyområdet varav 12 mkr till Vedebyskolan. Av de 12 mkr
avser 2 mkr nyanskaffning av inventarier och 10 mkr förnyelse/ombyggnad.
Förnyelsen/ombyggnaden omfattar dels utemiljön samt anpassning/
uppfräschning av inomhusmiljön för att kunna skapa en attraktiv 6-9 skola.
Investeringskostnaden bedöms till ca 10 000 000 kronor inklusive
projekteringskostnad.
Total hyreskostnad beräknas därmed till 1 065 000 kronor/år.
Projekteringskostnaden uppskattas till ca 400 000 – 500 000 kronor.
Finansiering ryms inom ramen för skol- och förskoleutbyggnad i
investeringsbudgeten, 4 mkr 2010 och 6 mkr 2011.
Barn- och ungdomsförvaltningen beräknar att anskaffa inventarier för ca
2 000 000 kronor. Detta anslag har flyttats från tekniska nämndens
investeringsbudget till barn- och ungdomsnämnden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende förnyelsen/ombyggnad av
Vedebyskolan, samt.
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Äldrenämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.912.293

§ 142
Nytt hyresavtal med anledning av ombyggnation vid Gullbernahult 26,
Lövgrund.
Enligt beslut i äldrenämnden den 20 maj 2009, § 59, fick tekniska
förvaltningen i uppdrag att medverka i planeringen för etablering av
äldreboende i två plan i lokaler vid Gullbernahult 11 (tidigare Gullbernahult
16, numera Gullbernahult 26), Lövgrund.
Tekniska nämndens uppgift är att, i egenskap av kommunens fastighetsförvaltare, teckna hyresavtal med Dagon. Därefter internhyr äldrenämnden
fastigheten från tekniska förvaltningen.
Äldrenämnden beslutade den 25 april 2007 att etablera ett särskilt boende i
tillfälliga lokaler vid Gullbernahult 11, Lövgrund. Äldrenämndens om- och
utbyggnadsplanering är nu kraftigt försenad. Äldreförvaltningen bedömer
därför att det finns ett stort behov av att ersätta särskilda boenden inom
nämndens verksamhet som idag inte uppfyller kraven på en bra boendemiljö
för brukarna och en god arbetsmiljö för personalen. Äldreförvaltningen ser
fördelar med att etablera Lövgrund som ett nytt boende intill boendena
Ljungskär och Tvegölja. Mot bakgrund av att lokalerna för äldreboendet var
tillfälliga så har de inte varit anpassade enligt äldrenämndens program för
vårdboende och livsmiljö. Tanken är nu att rätta till detta och bygga om
Lövgrund till ett äldreboende med liknande utformning som
Ljungskär/Tvegölja. Projektet innefattar att man tar i anspråk befintligt
våningsplan på äldreboendet Lövgrund samt våningen under som
Landstinget lämnar.
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Tekniska förvaltningen har fått en kalkylerad kostnad av Dagon som innebär
en årliga internhyra för äldreförvaltningen på 1 880 000 kronor/år exklusive
moms. Avtalstiden är bunden till 20 år från och med färdig byggnation och
inget restvärde utgår vid avtalets upphörande.
Äldreförvaltningen har accepterat den nya hyran och medel finns avsatta i
budget från och med 2010, under förutsättning att erforderliga beslut om
budget fattas av äldrenämnden i december månad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna hyresavtal med Dagon i
enlighet med ovanstående förutsättningar.
_____
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Kommunstyrelsen (2009.290.311)
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2009.329.311

§ 143
Begäran om investeringstillstånd till utökande av
Borgmästaregatans ombyggnad till gågata att även gälla
Ronnebygatans västra del
Kommunstyrelsen har den 12 maj 2009, § 152, beslutat om investeringstillstånd om 1,5 mkr för ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata.
Fastighetsägarna på Borgmästaregatan och Ronnebygatans västra del
har framfört önskemål om att även ytan i korsningen mellan Ronnebygatan
och Borgmästaregatan ska omfattas av Borgmästaregatans ombyggnad till
gågata, vilket tekniska förvaltningen ställer sig positiv till. Tanken är att
korsningen utformas som ett torg med samma formspråk som
Borgmästaregatan.
I investeringsbudgeten för 2009 finns 6 mkr och 4 mkr till stadsmiljöprogrammet/trafikförändringar och tekniska förvaltningens förslag till
disponering är och som presenterats för kommunstyrelsen den 12 oktober
2009:
Jämjö Torg,
förnyelse
Blekingegatan,
bussgata mot
Borgm kajen
På-/avfart
Rosenholm mot
Ronneby
Stadsförnyelseprogrammet
inkl Hoglands park
Borgmästaregatan,
gågata
Parkgatan, ny
centrumhållplats
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Tekniska förvaltningens investeringsutgift blir 2,2 mkr, varav
investeringstillstånd finns för 1,5 mkr. Totalt är projektet budgeterat till
4,4 mkr, men medfinansieras av fastighetsägarna med 2,2 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 november 2009 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Magnus Jacobsson, projektledare/projekteringsingenjör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden tillstyrker förslaget med undantag av utsmyckningen i
korsningen Ronnebygatan/Borgmästaregatan.
Claes-Urban Persson (S) tillstyrker ordförandens förslag.
Tekniska nämnden beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag
och ordförandens tilläggsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden för egen del
att tillstyrka förslaget med undantag av utsmyckningen i korsningen
Ronnebygatan/Borgmästaregatan. Förslag till utsmyckning kommer att
behandlas vid tekniska nämndens sammanträde i december.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av korsningen
Ronnebygatan/Borgmästaregatan i samband med Borgmästaregatans
ombyggnad till gågata, samt
2. att investeringsutgiften på 700 000 tkr finansieras ur
investeringsanslaget stadsmiljöprogrammet på 6 000 000 kr.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/staben, projekteringsenheten
Akten

2009.1526.212

§ 144
Förslag till ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun, Blekinge
län”
Karlskrona kommun och Torsås kommun har tagit fram ett gemensamt
förslag till vindkraftsstrategi. Dokumentet redovisas i två delar för respektive
kommun. Syftet med ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun” är att
utgöra policy och underlag för beslut vid framtida vindkraftsetableringar i
kommunen. Strategin, som bland annat ska användas som underlag för
kommunens översiktsplanering, har studerat och analyserat kommunens
förutsättningar för vindkraft genom landskapsanalys och vindkartering i
förhållande till rådande riksintresse.
Vindkraftstrategin, som är utsänd på remiss, ger klara anvisningar om hur
en vindkraftsutbyggnad skall kunna ske för att undvika att negativa
konsekvenser samt intressekonflikter uppstår. Eftersom vindkraftsstrategin
ska styra utbyggnaden till lämpliga områden bedöms nyttjandet optimeras.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 10 november 2009 att
det är viktigt att satsa på förnyelsebar energi där detta är möjligt. Vindkraft
och förnyelsebar energi ligger helt i linje med förvaltningens miljöarbete.
Förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till ”Vindkraftsstrategi för Karlskrona kommun”.
_____
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§ 145
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll sammanträde den 20 oktober 2009
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 17 november 2009.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 21 oktober 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank
2009.1524.452
2009.1525.452
2009.1531.452
2009.1562.452
2009.1563.452
2009.1564.452
2009.1565.452
2009.1566.452
2009.1577.452
2009.1585.452
2009.1594.452
2009.1599.452
2009.1600.452
2009.1601.452
2009.1607.452
2009.1608.452
2009.1610.452
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2009.1611.452
2009.1631.452
2009.1637.452
2009.1638.452
2009.1652.452
2009.1666.452
2009.1688.452
2009.1691.452
Beslutsattestanter Gata/Hamn/Park från och med den 21 oktober 2009.
Dnr 2009.1653.002
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan
Fågelmara och Kristianopel beträffande fastigheten Käringeryd 1:14
Dnr 2009.543.052
Tillfällig lokal trafikföreskrift på Vallgatan i samband med bred/lång
transport 2009-11-09 kl 08.00-15.00.
TN 31/09
Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Ronnebygatan
A 1080-2008-0008
B 1080-2008-0009
den 11 november 2009 till och med den 1 maj 2010.
TN nr 33/09
Disposition av 2009 års anslag för tillfälliga förtöjningsplatser Trossö
Dnr 2009.1661.825
Disposition av 2009 års anslag för åtgärder skärgårdshamn Ekenäs.
Dnr 2009.1757.825

Anbud/Tilldelningsbeslut
Ombyggnad kv Sparre
Entreprenad 1 bygg, 2 VS, 3 ventilation, 4 el och 5 sprinkler
Dnr 2009.1728.052
Reparation av Ekenäs kaj nr:3
Dnr 2009.1540.052
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forts. § 145
Exploatering Aspö mad
Dnr 2009.1334.052
Underhållsmuddring inom fastigheten Ungskär 1:8
Dnr 2009.1539.052
Snöröjningsmaskiner
Dnr 2009.1318.052
Flytt av befintlig reservkraft K-na VV
Dnr 2009.971.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 146
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 oktober 2009, § 250
Utvecklingsplan Hoglands park.
Dnr 2007.246.331
2. Länsstyrelsens beslut den 9 oktober 2009, dnr 555-5501-2009
Angående underrättelse om driftstörning på grund av strömavbrott vid
pumpstationen Trädgårdsvägen, Nättraby samt vid Hasslö ARV
den 3 september 2009.
Dnr 2009.1603.352
3. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5913-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 725.
Dnr 2009.1654.512
4. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5912-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 673.
Dnr 2009.1655.512
5. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5910.2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 122.
Dnr 2009.1656.512
6. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5906-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 28.
Dnr 2009.1657.512
7. Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2009, dnr 258-5439-2009
Beslut om lokala trafikföreskrifter om hastighetsbegränsning, förbjuden
vänstersväng, förbud mot infart med fordon och stopplikt på del av E22 i
Blekinge län.
Dnr 2009.1658.512
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forts. § 146
8. Handikappnämndens allmänna utskotts beslut
den 9 september 2009, § 39
Projekteringstillstånd för lokaler för korttidsverksamhet.
Dnr 2009.504.252

Kommunfullmäktiges beslut den 22 oktober 2009
9. § 197
Investering i nya inventarier till Vedebyskolan.
Dnr 2009.1710.291
10. § 198
Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
Dnr 2009.345.042
11. § 202
Handlingsplan mot våld i nära relationer.
Dnr 2009.1711.750
12. § 204
Investeringstillstånd för flytt av Kulturskolan.
Dnr 2009.1395.286
13. Länsstyrelsens beslut den 2 november 2009, dnr 535-5655-09
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken –
ledningsförlängning i St Petriån, fastigheten Milasten 1:23 i
Karlskrona kommun
Dnr 2009.1464.352
14. Länsstyrelsens beslut den 3 november 2009, dnr 258-5697-09
Begränsning till lägre hastighet och förbud att svänga på riksväg 28 i
samband med julmarknad på Bubbetorps gård 5-6 december 2009.
Dnr 2009.1729.512
15. Regeringsbeslut daterat den 5 november 2009, N2008/147/FIN
Ansökan om tillstånd enligt 15a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut två rörledningar för transport av naturgas på
kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon i Östersjön
Dnr 2009.198.261

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2009-11-23

28

Sammanträdesprotokoll

forts. § 146
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-15.
_____
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§ 147
Övrigt
1. Stefan Lundin (FP) tar upp problemet att det inte finns någon gångbana
mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen på Stationsvägen i Rödeby.
Förvaltningschef Anders Jaryd yttrar sig. Information kommer att ges vid
tekniska nämndens sammanträde i december.
2. Claes-Urban Persson (S) påpekar att Stålvägen har blivit för smal för
trafik efter det att det byggts en gångbana mellan Musikgatan och
Spandelstorpsvägen.
Gång- och cykelbanan på Saltsjöbadsvägen är betydligt smalare.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson svarar.
Information om sakuppgifter/regler kommer att redovisas vid tekniska
nämndens sammanträde i december.
3. Ambulanspersonalen vid Landstinget Blekinge har kontaktat Lars-Göran
Forss (M) angående gupp på Sunnavägen vid Lindesnäs. Kan guppen planas
ut eller justeras?
Enligt förvaltningschef Anders Jaryd har projekteringschef Jan-Anders Glantz
och projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson varit i kontakt med
med ambulanspersonalen som också framfört önskemål om styrning av trafiksignalen i korsningen vid Bergåsa.
4. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående kritik mot fiskhamnsutredningen.
Ordföranden besvarar frågan.
Enligt ordföranden ska förslaget behandlas i tekniska nämnden och remitteras
till samtliga registrerade fiskare i Karlskrona kommun. Förslaget fastställs i
tekniska nämnden i samband med översiktsplanen.
Lars-Göran Forss (M) föreslår att tekniska nämnden bör göra studiebesök i
bland annat Saltö och Sandhamns fiskehamnar våren 2010.
5. Ordföranden meddelar att den 16 december 2009 planeras heldag med
information och sammanträde för tekniska nämnden.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 16 december 2009
§ 148 Information
- Arbetsmiljöåtgärder stadsbiblioteket
§ 149 Budgetuppföljning november
§ 150 Tekniska nämndens internbudget 2010
§ 151 Investeringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa
§ 152 Investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i korsningen
Borgmästaregatan/Ronnebygatan
§ 153 Upphävande av tekniska nämndens beslut om investeringstillstånd för ombyggnad
av Oskarsvärnsanläggningen
§ 154 Detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 155 Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 156 Detaljplan för Västra Nättraby 10:3, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 157 Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 158 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 159 Meddelanden
§ 160 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 16 december 2009 kl 14.00 – 16.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

Kerstin Wieslander (S)
Stefan Lundin (FP)
John-Erik Danerklint (S)

Närvarande

ersättare

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

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson
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

§§ 148 - 160

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 21 december 2009 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 148
Information
- Arbetsmiljöåtgärder stadsbiblioteket.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar och kulturnämndens beslut
den 17 november 2009 § 82 delas ut.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.345.042

§ 149
Budgetuppföljning per den 30 november 2009 och prognos för 2009
Tekniska förvaltningen har med skrivelse och beslutsförslag överlämnat
budgetuppföljning per den 30 november 2009 och prognos för 2009 för
tekniska nämndens verksamheter som överensstämmer med tilldelade
budgetbeslut.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 30 november 2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonomTF
Akten

2009.1788.041

§ 150
Tekniska nämndens internbudget 2010
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat och antaget i enlighet
med av kommunfullmäktige beslutade, den 25 november 2009,
budgetdirektiv och totala ramar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse reviderad den 7 december 2009
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Internbudgeten har föredragits av respektive avdelningschef under
förmiddagen.
Ett mål är att ”verka för aktivare marknadsföring av Karlskrona som
båtstad och maritimt centrum 2008. Planeras genomföras vintern
2009/2010”.
Lars-Göran Forss (M) meddelar vid sammanträdet att en arbetsgrupp
bildats med deltagare från hela Blekingekusten.
I gruppen ingår bl a Tommy Olsson (KD), Tommy Gustavsson, turistchef
Region Blekinge och Lars-Göran Forss, Riksföreningen Gästhamnar Sv./
Gästhamnsguiden/Elge Teknik HB.
Målsättningen är att få till stånd en samverkan inom Blekinges båtliv.
Genom att ta fram förslag på aktiviteter och samarbete över kommungränserna kan vi på ett bättre sätt marknadsföra båtturismen i
Blekinge Arkipelag.
Målgruppen för marknadsföringen är våra båtturister från Polen, Tyskland,
Danmark och Holland.
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forts. § 150
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna internbudget 2010, samt
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att eftersträva att uppnå de
verksamhetsmål som beskrivs ovan.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att öka tekniska nämndens nettoanslag med 3 195 000 kronor för att täcka
underskottet för färjeverksamheten.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.151.252)
Handikappförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.504.252

§ 151

Investeringstillstånd för kortidsboende i kv Blåvingen 1,
Bergåsa
Handikappförvaltningen har behov av att tillskapa en ny enhet för
korttidsverksamhet. De får då möjlighet att flytta befintlig verksamhet, och
tillsammans med den nya etableringen i Bastasjö, som blev klar under 2009,
lämna 4 stycken villor. Verksamheten i de befintliga husen drivs idag på
dispens från Räddningstjänsten, men då denna upphör vid årsskiftet
2010/2011, måste omfattande åtgärder vidtas för att säkra brandskyddet om
verksamhet skall fortsätta bedrivas.
Det finns också samordningsfördelar med att samla verksamheten till en
plats, jämfört med dagens geografiskt utspridda enheter.
Korttidsverksamheten i kv Blåvingen 1 på Bergåsa, kommer att inrymma två
avdelningar för korttidsboende, samt en avdelning för fritidstillsyn enligt Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade. Detta möjliggör för
handikappförvaltningen att erbjuda fritidstillsyn i egen regi, vilket är
nödvändigt då Arenaskolan har aviserat att de i fortsättningen inte har
möjlighet att erbjuda platser för barn över 13 år.
Projektet innebär rivningar av delar i befintlig byggnad, en nybyggnation
sammankopplad med befintligt hus samt en kraftig renovering av resterande
ytor. Den nya anläggningen kommer att ha en total yta på cirka 1 000 m2.
Kalkylerad investeringskostnad uppgår till 19 000 000 kr inklusive
projekteringskostnad.
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forts. § 151
Finansieringen av nybyggnationen ryms till 16 miljoner av
investeringsmedel inom ramen för ”Korttidsboende Blåvingen” i
investeringsbudget för 2009. Resterande investeringsmedel, 3 Mkr, föreslås
omdisponeras från ”Reserv förskolor/skolor” i 2009 års budget.
Handikappförvaltningen kan inte med säkerhet rymma den utökade
driftkostnaden inom ram för år 2011, de kommer därför att driva detta
parallellt som ett särskilt ärende i sin nämnd.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på 4 %, kommer
Handikappförvaltningens internhyreskostnad att uppgå till 1 927 000 kr per
år, detta inkluderar drift och underhåll samt anskaffningskostnaden av
fastigheten på 1 500 000 kr, inköpt av Landstinget 2009.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd till ombyggnation av Blåvingen, samt
2. att omfördela 3 000 000 kronor från investeringsanslaget förskolor/skolor
till ombyggnation av Blåvingen.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.290.311)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2009.329.311

§ 152
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av vattenkonst i
korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan
På uppdrag av tekniska nämndens ordförande har kostnadsförslag framtagits
för uppförande av vattenkonst i korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan
i samband med ombyggnad av Borgmästaregatan till gågata. Investeringen
beräknas uppgå till ca 1 000 000 kronor varav den konstnärliga
utsmyckningen utgör 500 000 kronor och driftskostnaden uppgår till ca 50
000 kronor. Kapitalkostnaderna täcks inom befintliga ramar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 december 2009 inkommit med
med yttrande och beslutsförslag.
Tre konstnärer föreslås ges i uppdrag att skissa på den konstnärliga
utsmyckningen. En referensgrupp bestående av politiker och tjänstemän, från
kultur-, tekniska- och samhällsbyggnadsförvaltningarna utser vinnande
förslag som kommer att installeras under förutsättning av
kommunfullmäktiges tillstyrkan.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd till uppförande av vattenkonst i
korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan i samband med ombyggnad
av Borgmästaregatan till gågata,
2. att omfördela 1 000 000 kronor från investeringsanslaget för
stadsmiljöprogrammet till uppförande av vattenkonst, samt
3. att utöka kommunbidragsramen år 2010 med 50.000 kronor för ökade
driftskostnader av vattenkonst.
_____
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Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2008.942.295

§ 153
Upphävande av tekniska nämndens beslut om investeringstillstånd för
ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen
Tekniska nämnden beslutade den 25 februari 2009 § 25 att hemställa om
investeringstillstånd hos kommunstyrelsen för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen.
Ärendet i detta utformande är inte längre aktuellt med anledning av att
fastighetsavdelningens hyreskontrakt i kvarteret Sjöblad inte löper ut förrän
den 31 december 2013.
Tekniska förvaltningen föreslår därför i skrivelse daterad den 2 december
2009 att beslutet upphävs.
Tekniska nämnden beslutar
att upphäva tekniska nämndens beslut den 25 februari 2009 § 25 om
investeringstillstånd för ombyggnad av Oskarsvärnsanläggningen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1863.214

§ 154
Detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i centrala Karlskrona i sydöstra delen av Trossö.
Fastigheten möter kajen Kungsbron direkt i öster och avgränsas i norr av
Östra Prinsgatan. Planområdets yta omfattar ca 650 m2. Detaljplanen syftar
till att möjliggöra uppförande av framförallt ett flerbostadshus i en attraktiv
miljö. Planen medger även kontorsändamål i delar eller hela byggnaden.
Förslaget innebär en förtätning av bebyggelsen på Trossö och en
komplettering i känslig stadsmiljö, vilket ställer krav på byggnadens
anpassning, gestaltning och utförande. Ett genomförande av planen bedöms
inte medföra betydande miljöpåverkan. Området har under lång tid varit
kvartersmark och ianspråktaget för verksamheter. Förslaget är förenligt med
översiktsplanens intentioner om byggande på Trossö.
I detaljplanen regleras infartsmöjligheterna till planområdet. Avsikten är att
fastigheten ska nås norrifrån, från Östra Prinsgatan. De nya bostäderna
bedöms ge en trafikökning längs Östra Prinsgatan, men bedömningen är att
trafikökningen kan hanteras av befintlig infrastruktur. Parkering skall lösas
inom den egna fastigheten.
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp.
Fjärrvärmenät finns i närområdet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Hästkvarnen 7 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2008.1013.214

§ 155
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubricerad detaljplan är utställd för allmän granskning. Detaljplanen har
tidigare varit i tekniska nämnden (september 2008) i samband med
detaljplanens samråd.
Planområdet är beläget på Torsnäsplatån och detaljplanens syfte är att pröva
möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten 13:25, i anslutning
till befintlig bostadsbebyggelse. Avsikten är att skapa villatomter för
permanentbostäder i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för
Trummenäsområdet, skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i
havsnära läge. En exploatering av området möjliggör förbättrad vägstandard
inom planområdet och att en gång- och cykelväg samt fler mötesplatser längs
med Torsnäsvägen möjliggörs. Ett genomförande av planen bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Några
enskilda VA-anläggningar kommer inte att tillåtas inom området. Kommunal
vattenledning finns idag i Sturkövägen och en kommunal avloppsledning är
planerad att dras sjöledes från Koholmen.
Exploatören kommer att svara för all nödvändig utbyggnad av infrastruktur
med vägar inklusive belysning, vatten och avlopp, gång- och cykelvägar etc
inom planområdet samt gång- och cykelväg mellan planområdet och
Sturkövägen. Efter godkänd utbyggnad av vägar, gc-vägar och dylikt skall
dessa övertagas till drift och underhåll av en samfällighetsförening. Innan
detaljplanen antas skall utbyggnad av vatten och avlopp samt övrig
infrastruktur fastställas i exploateringsavtal mellan kommunen och
markägare.
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forts. § 155
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2009.1865.214

§ 156
Detaljplan för Västra Nättraby 10:3, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd.
Planområdet är beläget i södra Nättraby vid Fasanstigen och nås från
Mjöviksvägen via Åslättsvägen. Området är obebyggt, men angränsar i
väster och söder mot villabebyggelse och i norr mot ett grupp-/vårdboende.
Öster om planområdet ligger naturområdet Orre kulle. Kommunen vill med
anledning av behovet av en ny förskola i Nättraby pröva möjligheten att
tillskapa en tomt för detta ändamål genom en ny detaljplan för området.
Förutom användningen förskola prövas även möjligheten till särskilt boende.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande
miljöpåverkan.
Området trafikförsörjs från Mjöviksvägen via Åslättsvägen. Angöring och
parkering för verksamheten ska lösas inom fastigheten. Gång- och cykelbana
finns utmed Mjöviksvägen, men Fasanstigen saknar separat gång- och
cykelbana.
Ny bebyggelse ansluts till befintliga vatten- och avloppsanläggningar.
Området ligger i dagsläget lågt och behöver fyllas upp för att klara kravet för
lägsta grundläggningsnivå på 2,2 meter över rikets nollplan.
Fastighetsägaren/exploatören svara för alla kostnader för
detaljplaneläggning, fastighetsbildning och övriga kostnader för
genomförande av planen.
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forts. § 156
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Västra Nättraby 10:3, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsledningen,
stabens projekteringsenhet, fastighetsavdelningen,
gata/hamn/parkavdelningen och VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2009.1747.212

§ 157
Översiktsplan 2030, Karlskrona kommun
Rubricerad översiktsplan är översänd för samråd.
En översiktsplan är kommunens vision för den framtida utvecklingen.
Planen ska fungera som en vägledning för kommunen och andra
myndigheter vid beslut i frågor om kommunens mark- och
vattenanvändning. Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill utveckla och
bevara befintliga miljöer i ett långsiktigt perspektiv.
Karlskrona kommun ska fortsätta att utvecklas samtidigt som vår
miljöpåverkan ska minska. Kommunen ska fortsätta vara attraktiv för
boende och näringsliv med en bevarad kulturell identitet och värdefulla
miljöer. Ledord för Karlskrona kommuns fortsatta utveckling är: förtätning,
funktionsblandning, förbättrad kollektivtrafik, förnyelsebar energi, grönare
stad, effektivare infrastruktur och levande landsbygd.
Karlskrona kommuns bebyggelseutveckling bygger i första hand på
förtätning och komplettering av befintliga orter. För mindre samhällen,
landsbygden och skärgården gäller samma strategi där bebyggelseutvecklingen med fördel sker som komplettering. På sikt behöver dock nya
områden tas i anspråk för att möta efterfrågan på boende. Karlskrona och
stadsbygden föreslås fortsätta att utvecklas norrut i riktning mot Rosenholm,
Rödeby och Kättilsmåla. Nättraby, Rödeby och Jämjö utvecklas genom
förtätning, i möjligaste mån kring centrum.
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forts. § 157
Karlskronas kommersiella centrum på Trossö föreslås utvecklas norrut kring
Hoglands park samt västerut mot Fisktorget och längs befintliga stråk.
Externhandeln ska hållas sammanhängande till Vedebyområdet för att
underlätta för kollektivtrafikåkande/gående och cyklister och för att på så
sätt minska biltrafiken i samband med inköpsresor.
Gällande infrastruktur så är planens huvudmål att bygga längs befintlig
infrastruktur både gällande vägar och vatten- och avlopp. Nya
bostadsområden kan även med fördel lokaliseras till fjärrvärmestråken för
inkoppling till fjärrvärmenätet. Genom att lokalisera ny bebyggelse nära
kollektivtrafik skapar man en god tillgänglighet till kollektivtrafiken
samtidigt som man uppnår en god trafikeffektivitet och en god miljö. I
områden som idag har begränsad kollektivtrafik bör man se över möjligheten
att förtäta bebyggelsen och på så sätt skapa ett bättre underlag för
kollektivtrafiken. Detta ligger helt i linje med tekniska förvaltningens
miljöarbete och övriga arbete i dessa frågor.
Även när det gäller vatten- och avloppsfrågor stämmer översiktsplanen väl
överens med tekniska förvaltningens mål och riktlinjer.
Tekniska förvaltningen anser att det är viktigt att bevara och vidareutveckla
våra parker och grönområden. Grönstrukturplanen talar speciellt om bristen
på grönytor av parkkaraktär samt att dessa ytor har en låg ambitionsnivå och
att de har ett magert innehåll. Detta gör att översiktsplanen borde poängtera
dessa frågor och se till att det vid förtätningar i möjligaste mån satsas på
dessa områden och göra åtkomsten till dessa grönområden bättre.
Det är även av yttersta vikt att i översiktsplanen arbeta in de förutsättningar
som eventuella klimatförändringarna för med sig. Stora delar av Karlskrona
kommuns kuststräcka ligger lågt och stigande havsytenivåer kan få stora
konsekvenser i framtiden. Det är viktigt att man i arbetet med
översiktsplanen ser över om den lägsta grundläggningsnivån som Karlskrona
kommun har idag är relevant eller om den ska justeras till en annan nivå.
Detta får genomslag vid alla nya exploateringar såväl för bostäder och
infrastruktur som för andra typer av anläggningar.
Översiktsplanen föreslår en ny stadsdel på södra Saltö, vilket står i konflikt
med riksintresset för yrkesfisket. Riksintresset föreslås omlokaliseras och
säkerställas på annan plats förslagsvis Ekenabben och Sandhamn. Som ett
tillägg föreslås att villkoren för riksintresset omprövas i förhållande till ett
långsiktigt hållbart kustfiske.
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forts. § 157
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 december 2009 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har inget att erinra mot
planförslaget.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till översiktsplan 2030, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____
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§ 158
Delegation
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 18 november 2009.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2009.1689.458
2009.1691.452
2009.1692.452
2009.1693.452
2009.1694.452
2009.1708.452
2009.1712.452
2009.1716.458
2009.1721.452
2009.1723.452
2009.1724.452
2009.1736.452
2009.1737.452
2009.1738.452
2009.1748.452
2009.1764.452
2009.1790.452
2009.1791.452
2009.1805.452
Disposition av 2009 års klumpanslag pumpförnyelse.
Ombyggnad Ramdala avloppsreningsverk, 2 st.
Dnr 2009.1810.351
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forts. § 158
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Våtmark Ramdala avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1810.351
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Dike Ramdala.
Dnr 2009.1810.351
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Hasslövägen – Almögatan.
Dnr 2009.1811.353
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Ivögatan.
Dnr 2009.1814.344
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Ivögatan.
Dnr 2009.1812.353
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Blockhusvägen, 2 st.
Dnr 2009.1815.344
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Blockhusvägen.
Dnr 2009.1813.353
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Herrgårdsvägen – Alebrunnsvägen.
Dnr 2009.1816.344
Disposition av 2009 års klumpanslag diverse VA-ledningar.
Avloppsledning Herrgårdsvägen – Alebrunnsvägen.
Dnr 2009.1817.353
Disposition av 2009 år klumpanslag diverse VA-ledningar.
Vattenledning Hasslövägen/Almögatan
Dnr 2009.1906.344
Ansökningsavgift för tillstånd till infiltration i Johannishusåsen hos
Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt.
Dnr 1999.450.340
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forts. § 158
Tillfällig lokal trafikföreskrift på Vallgatan i samband med bred/lång
transport.
TN 37/09
Ersättning för intrång enligt lantmäteribeslut för VA-arbeten mellan Sturkö
och Verkö.
Dnr 2007.1979.344
Anbud/Tilldelningsbeslut
Ombyggnation av lekplats Västra Gärde 2009
Dnr 2009.1686.332
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 159
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 17 november 2009, dnr 535-5578-09.
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9a § miljöbalken –
utbyte av vattenledningar i Sunna kanal, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1828.344

Kommunstyrelsens beslut den 3 november 2009
2. § 276
Projekteringstillstånd för utökade förskolelokaler på Verkö.
Dnr 2009.1567.290
3. § 277
Projekteringstillstånd för korttidsboende i kv Blåvingen 1, Bergåsa.
Dnr 2009.151.252
4. § 278
Redovisning av inkomna yttranden över Statistiska centralbyråns
medborgarundersökning 2008.
Dnr 2008.810.106
5. § 287
Anvisningar för uppföljning 2010.
Dnr 2009.345.042
6. § 301
Införande av inköpsstopp i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1818.041
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forts. § 159
7. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-003.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Hasslö avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1854.351
8. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-012.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Ramdala avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1855.351
9. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-021.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Söremåla avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1856.351
10. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-50-005.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2009.1857.351
11. Länsstyrelsens beslut den 23 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-177.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Verkö djuphamn.
Dnr 2009.1874.559
12. Länsstyrelsens beslut den 23 november 2009, dnr 555-6284-09,
1080-178.
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2009
Handelshamnen/Oljehamnen.
Dnr 2009.1875.559
13. Länsstyrelsens beslut den 26 november 2009, dnr 501-5694-09,
Ansökan om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i
Kristianopel från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1704.422
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forts. § 159
14. Länsstyrelsens beslut den 26 november 2009, dnr 501-5737-09,
Ansökan om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i Torhamn
från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1705.422
15. Äldrenämndens beslut den 24 november 2009, § 128
Utredning om att flytta administrativa funktioner till Kungsmarken.
Dnr 2009.1885.295
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-15.
_____
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§ 160
Övrigt
1. Jörgen Johansson (C) tar upp frågan om att Stålvägen blivit betydligt
smalare efter det att det byggts en gångbana mellan Musikgatan och
Spandelstorpsvägen. Claes-Urban Persson (S) tog upp frågan vid tekniska
nämndens november-sammanträde.
Projektledare/projekteringsingenjör Magnus Jacobsson
2. Stefan Lundin (FP) föreslår att gångbanan på Stationsvägen i Rödeby
förlängs på ena sidan.
3. Ordföranden framför ett tack till ledamöter, ersättare och personal inom
tekniska förvaltningen och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.
1:e v ordf Jörgen Johansson tackar ordföranden och önskar god jul och gott
nytt år.
Förvaltningschef Anders Jaryd framför förvaltningens julhälsning.
_____
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