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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 januari 2011
§1

Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott, trafikutskott,
båtråd samt konununala handikapprådet

§2

Sammanträdesplan 2011

§3

Ändring i reglemente för tekniska nämnden

§4

Internbudget för tekniska nänmdens verksamheter år 2011

§5

Investeringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena
Karlskrona (TAK)

§6

Svar på medborgarförslag om förbättringar i kommunen

§7

Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser

§8

Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom
trafikområdet

§9

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 10 Meddelanden
§ 11 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrunm1et Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 26 januari 2011 8.00 - 14.35

Där efter följer information om internbudget 2011
kl 08.00 - 12.00
Inledning
Projektering
Gata/Hamn/Park
VA/Renhållning
Fastighet
Tekniska nämndens ordinarie sammanträde stat1ar kl 13 .30 och avslutas
kl 14.35.

Beslutande

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

Tonuny Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tonm1y Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)
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Sammanträdesprotokoll

Ordföranden hälsar ledamöter och ersättare välkomna till den "nya"
tekniska nämnden.
Efter upprop sker en presentationsrunda då ledamöter,ersättare och
tjänstemän lämnar en kort information om sig själva.
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tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl 08.00-12.00
Trafikingenjör Johan Stener kl 08.00-12.00
Fastighetschef Anders Kumlin
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 08.00-12.00
Controller Marco Löfgren kl 08.00-12.00
V A/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 08.00-12.00
Renhållningsingenjör Christer Carlsson kl 08.00-12.00
Kundservicechef Stefan Petersson kl 08.00-12.00
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Gunilla Ekelöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

. .M9iJi.~.v.~.~.~

Underskrifter

~:

Sekreterare

Mariette Karlsson \':": ":.

Ordförande

§§ 1 - 11

~~7.:....~~
Tommy Olsson

Justerare
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
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De valda
Kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningen, Carina Jönsson
Handikappnämnden
Akten

2011.199.102

§1
Val av ledamöter och ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott,
trafikutskott, båtråd samt kommunala handikapprådet
Tekniska nämnden utser följande ledamöter och ersättare:

Arbetsutskott
Ordförande
Tommy Olsson (KD)
Vice ordförande
Gunilla Ekelöf (FP)
Ledamöter
- - E iörgen Johansson (C)
'L :e V oYd~rtiVlde,
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
Ersättare

Trafikutskott
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ersättare

Båtråd
Ordförande
Vice ordförande
Ersättare

forts.

Lars-Göran Forss (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)

Gunilla Ekelöf (FP)
Lotta Törnström (S)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)
Liten Löfgren (S)

Lars-Göran Forss (M)
Patrik Andersson (S)
Tommy Olsson (KD)
Claes-Urban Persson (S)
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forts.§ 1
Kommunala handikapprådet
Nomineras av tekniska nämnden. Väljs av handikappnämnden.
Gunilla Ekelöf (FP)
Lotta Törnström (S)

Ledamot
Ersättare
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Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.1095.100

§2
Sammanträdesplan 2011
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2011
för tekniska nämndens sammanträden.

Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för 2011.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.1644.002

§3
Åndring i reglemente för tekniska nämnden
Enligt § 1: 1 punkten 6 i reglementet för tekniska nämnden svarar
nämnden för kommunens lokalförsörjning.
På uppdrag av kommunledningsförvaltningen har tekniska
förvaltningen tagit fram ett förslag till ändring i tekniska
nämndens reglemente med tillägg av ärendegrupp köp och
försäljning av bostadsrätt med anledning av att kommunens
bostadsrätter förvaltas av tekniska förvaltningen.
Denna ärendegrupp har tidigare ingått i kommunstyrelsens
reglemente men i praktiken utfö1ts av tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 januari 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige

att fastställa förändring i reglementet för tekniska nämnden i
Karlskrona kommun enligt redovisat förslag.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.692.041

§4
Internbudget för tekniska nämndens verksamheter år 2011
Uppdrag/ansvarsområde

Enligt kommunfullmäktiges (KF) beslut 22 april 20 I 0 § 57 svarar tekniska
nämnden för:
• anläggningar för fritidsverksamhet, som badplatser, campingplatser,
andra utomhusanläggningar för idrott, spår, leder och semesterbyar,
• kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning,
• byggande och drift av allmä1ma befolkningsskyddsrum och övriga
civilförsvarsanläggningar,
• djurkrematorium,
• förvaltning, skötsel, underhåll och städning av kommunens bebyggda
fastigheter och förhyrda lokaler i den mån detta icke uppdragits till annan
nämnd konununens lokalförsö1jning omfattande nybyggnation,
om- och tillbyggnad, in/utarrendering och förhyrning av lokaler.
Avseende förhyrning av lokaler gäller följande begränsning: Tekniska
nämnden äger rätt att träffa avtal om förhyrning av lokaler för kommunal
verksamhet med en längsta hyrestid om 15 år och/eller med en högsta
hyra uppgående till 2 mnkr/år. För hyresavtal med en längre hyrestid
eller högre hyresbelopp än som anges ovan krävs KF:s beslut, liksom vid
hyresavtal med avtalat restvärde/lösenpris,
• gator- och trafik, som trafik- och allmän belysning, väghållning, lokalt
trafiksäkerhetsarbete, parkeringsövervakning, flyttning av fordon,
ärenden enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter, samt
bidrag till enskilda vägar och enskilda utfartsvägar enligt fullmäktiges
direktiv,
• kommunens hamnar med anläggningar och kajer,
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•
•
•
•

parker, lekplatser, parkskogar, grönområden, och andra offentliga
platser,
kalkning i syfte att förhindra försurning,
anställningsmyndighet, samt
planering för och insamling av det avfall som kommunen har
hanteringsansvar för enligt 15 kap 8-10 §§Miljöbalken (MB).

Nämnden ska medverka vid exploatering av utbyggnad för bostäder och för
sysselsättning.

Målangivelser
Visions- och inriktningsmål
Tekniska nämndens verksamhetside fastställd av tekniska nämnden 26 juni
2007:
"vi arbetar aktivt med förnyelse och utveckling och erbjuder kommunens
invånare, besökare och näringsliv en effektiv och väl fungerande teknisk
försöijning med god service och en attraktiv offentlig miljö med helhetssyn
på ekonomi, kvalitet och ekologi''.
Tekniska nämnden ska under våren 2011 utarbeta ett målprogram för
mandatperioden 2011-2015.

Verksamhets mål
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har följande mål antagits av KF för 2011:

Skattefmansierad verksamhet
•
•
•
•
•
•

Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka i förhållande till det
oplanerade.
Under 2011 ska minst tre fastigheter utanför fjänvärmeområdet ställas
om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi.
2011 ska Karlskrona komnmns fastighetsbestånd vara oberoende av
fossila bränslen.
Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter och
anläggningar ska minska.
Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik ska minska.
Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka.

forts.
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forts.§ 4
Avgiftsfmansierad verksamhet
• Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med
anmärkning, ska minska.
• Antalet flerfamiljshus med möjlighet till sottering av hushållsavfall ska
öka.
• Andelen hushåll som har valt sottering av hushållsavfall ska öka.

Planerade förändringar
Förvaltningen imiktar sitt internbudgetarbete på att säkerställa
driftkostnadsbudgeten. Detta innebär att inom given budgetram i första
hand täcka drift- och kapitalkostnader samt därefter budgetera underhållsunderhållskostnader.
Budgetramen för planerat underhåll 2011 minskas med 14 mnkr i förhållande
till budget 2010.
Detta innebär att planerat underhåll för 2011 återställs till budgetnivån som
gällde för 2008, innan den senaste underhållstimeouten.

Ekonomi
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat och antagit i enlighet
med beslutade budgetdirektiv och totala ramar, KF den 23 juni § l 01 och
KF den 15 december 2010 § 191.
Budgetram för skattefinansierad verksamhet uppgår till 67,1 mnkr och
avgiftsfinansierad verksamhet har ett resultatkrav på 1,9 mnkr.
Personal
Förvaltningen har 246 tillsvidareanställda medarbetare, 47 kvinnor och 199
män.
Investeringar 2011
Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå enligt
investeringsram beslutad av KF den 23 juni 2010 framgår i skrivelse
daterad den 11 januari 2011.
Planerade förändringar

Gata/trafikverksamhet
I Ernst & Youngs granskningsrappott och i revisorernas utlåtande från 2007,
understryks att "Underhållstakten bör förbättras för att minska risktagandet
med kommunens kapital i form av gator och vägar".
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Det största problemet inom gatusidan är bristen på resurser till
underhållsåtgärder. Av den totala budgeten på 25,6 mnkr kan endast 5,5 mnkr
satsas på underhåll, kapitalkostnader utgör 10,6 mnkr och 9,5 mnkr är
driftskostnader med tyngdpunkt på snöröjning och gaturenhållning.
Underhållsbudgeten på 5,5 mnkr ska täcka underhållsbehovet av 22 mil väg,
6 mil gång och cykelväg och 63 broar.

Parklnaturverksamhet
Inom parkverksamheten saknas medel till underhåll, främst till utbyte av träd
och underhåll av lekplatser. Det eftersatta underhållet inom parkverksarnheten
uppskattas till 20 mnkr. Av den totala parkbudgeten om 19,6 mnkr kan endast
0,2 mnkr avsättas till underhållsåtgärder, kapitalkostnader uppgår till 2,9 mnkr
och 16,5 mnkr är driftskostnader. Underhållsbudgeten på 0,2 mnkr skall täcka
underhållsbehovet av 92 lekplatser, 32 badplatser och I 380 stadsträd.
Konsekvensen av brist på underhållsresurser är att det eftersatta underhållet
ökar varje år.
Nya självförvaltningsuppdrag 2011 genomförs med en lekplats på Långö.

Hamnverksamhet
Inom hamnverksamheten uppskattas det eftersatta underhållet till 40 mnkr och
bara Nättrabyån har ett eftersatt underhåll på över 20 mnkr. Av den totala
hamnbudgeten om 17 ,2 mnkr kan endast 1,5 mnkr satsas på underhåll, 4, 7
mnkr utgör kapitalkostnader, 11,6 mnkr är driftskostnader. Underhållsbudgeten
på 1,5 mnkr skall täcka underhållsbehovet av Karlskronas samtliga kajer och
bryggor. Konsekvensen av brist på underhållsresurser är att det eftersatta
underhållet ökar varje år.

Ekonomi
Gata/hamn/parkavdelningens största utmaning är det eftersatta underhållet
inom gata- och hamnverksamheten. Uppskattningsvis är det eftersatta
underhållet minst I 00 mnkr, fördelat på gata 40 mnkr (förutom beläggningsunderhåll inkluderas här också belysningsstolpar, trafiksignaler mm), park
20 mnkr och hamn 40 mnkr. Det eftersatta underhållet växer vatje år och av
avdelningens totala omsättning på 118 mnkr är endast 7,5 mnkr underhållsåtgärder, 22 mnkr är kapitalkostnader och 88 mnkr är driftskostnader.

Investeringar
Gata/hamn/parkavdelningen kommer under 2011 fortsätta utbyte och dimring
av gatubelysning om 3 mnkr i enlighet med beviljat KLIMP-bidrag.
Utbyte av latrinkärl till kompostering eller septitank för 600 tkr måste utföras
på ett antal badplatser under året. Nedläggning och renovering av lekplatser
om I mnkr behövs göras under 2011 enligt fastställd plan.
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Övriga investeringar förutsätter kompensation av kapitalkostnader för att
genomföras.

Fastighetsverksamheten
Planerade förändringar
Fastighetsavdelningen behåller internhyresnivåerna till förvaltningarna
oförändrade 2011, dvs i samma nivå som under 2010. Bland atmat lägre
avskrivningskostnader (fullt avskrivna objekt 2010), fortsatt effekt av
energieffektiviseringsarbetet, liten elprisförändring på grund av strategiska
inköp på elmarknaden, effekter av omställningsprogrammet m m har
möjliggjort detta.
Fastighetsavdelningen går in i 2011 med målsättningen och förhoppningen att
årets medel avseende löpande- och planerat underhåll möjliggör ett gott
resultat både för hyresgästerna och den tekniska förvaltningen av fastigheterna.
Genom en välarbetad underhållsplan där fastighetsavdelningen tillsammans
med de förhyrande verksamheterna prioriterar var åtgärder skall sättas in,
kommer löpande underhållsåtgärder samt kostnader förorsakade av fukt och
mögel på sikt att minska. De1ma modell infördes för ett par år sedan och redan
nu är effekten mätbar.
I budgeten för 20 11 uppgår planerat underhåll till 26,8 mnkr.
Underhållsbudgeten kommer att fördelas på många olika projekt under nästa år
och slutlig underhållsplan för 2011 beräknas vara klar under februari-mars
nästa år.

Investeringar
Investeringsramen för 2011 uppgår till 57,4 mnkr, vilket är ca 10 mnkr lägre
än 2010 och 20 mnkr lägre än vad investeringsramen uppgick till 2009.
Den tilldelade ramen är inte tillräcklig för att täcka behoven/önskemålen från
förvaltningarna, varför det hela tiden är en hård prioritering bland projekten.
I investeringsbudgeten måste höjd tas för en ny brandstation som planeras att
byggas då Pottholmsprojektet påbö1jas, preliminäii 2013.
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Vatten- och avlopps- och renhållningsverksamhet
Planerade flirändringar
VA/renhållningsavdelningen kommer under 2011 att framförallt fokusera på
underhållet av Karlskrona vattenverk. Dock kommer även nödvändigt
underhåll att utföras på övriga anläggningar.
Ett program för energieffektivisering har startats som prioriterar värmepumpar
för uppvärmning av lokalerna för i första hand Koholmen, Jämjö vattenverk
och Ramdala avloppsreningsverk
Underhållsbudgeten för rörnät satsas på hydrauliskt feldimensionerade
ledningar för att undvika källaröversvämningar, ombyggnad av VA-ledningar i
samband med fjärrvärmeutbyggnaden på framförallt Saltö, byte av galvledningar i Spjutsbygd, tv-filmningar och identifiering av tillskottsvatten till
avloppsreningsverken.
VA-taxan höjs 201Imed0,50 kr/m3 till 19,50 kr/m3 exkl moms.
Mätaravgiften höjs med I 00 kr för samtliga mätarstorlekar. Detta ger en
intäktsökning på 3 mnkr. Detta motsvarar en höjning med knappt 3 % eller I 8
kronor i månaden för en villafastighet.
För 201 I kommer alla renhållningstaxor utom taxorna för latrin och osorterat
avfall att ligga kvar på samma nivå som 20 I 0 eller sänkas. För de abonnenter
som har 80-liters kärl för brännbmi avfall med tömning var fjärde vecka ges en
extra stor sänkning av avgiften för att stimulera deras miljöengagemang vad
gäller framförallt förpackningsåtervinning.

Investeringar
Ombyggnaden av Karlskrona vattenverk pågår för fullt och etapp 3 som
omfattar ny renvattenpumpstation, luthantering, UV-behandling och
kloramindosering är klar.
Etapp 4 som omfattar nya kol- och sandfilter har precis startat och beräknas
vara klar hösten 2011.
En ny vattenledning mellan Gullberna och Kullen på Sturkö inklusive en ny
tryckstegringsstation beräknas vara klar 2011. Ledningen dimensioneras även
för Tjurkö och Senoren. Avloppspumpstationen på Kullen måste ersättas med
en ny som kan klara alla nytillkommande abonnenter.
Även tryckavloppsledningen mellan Kullen och Sanda på Sturkö är
underdimensionerad och måste bytas. Allt detta skapar förutsättningar för
sanering av enskilda avlopp i skärgården.
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Investering av nya kol- och sandfilter till Karlskrona vattenverk kommer att
fullföljas 2011-2012.
Slamavvattning och slampumpning fungerar inte tillfredställande på
Koholmens reningsverk. Därför är 7,0 mnkr avsatta för att byta ut dessa.
Tekniska förvaltningen har inkommit med förs lag till internbudget 20 11
daterat den 11 januari 20 11.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, och avdelningscheferna har informerat
om förslaget till internbudget 2011 under förmiddagen.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna internbudget 20 11 .
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att verksamhetsmål, antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd
som försö1js med olja ska helt avvecklas under 2011, ändras till målår 2014,
samt

2. att verksamhetsmål, andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen som
bedöms med anmärkning ska som ett rnllande 5-års medelvärde minska med
50 % senast 201 2.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Akten

2010.1184.292

§5
Investeringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena Karlskrona

(TAK)
Karlskrona Hockeyklubb (KHK) har i beslut uppdragit åt tekniska
förvaltningen att återkomma med förslag på ombyggnad av plan 3 till
loger och konferensdel.
När TAK byggdes så förberedde man för att kunna bygga på 1-2 våningsplan
inom befintlig byggnad ovanför cafeterian. Denna yta är nu tänkt att
användas till konferens- och VIP-utrymmen, vilket kommer att skapa en
attraktivare arena för så väl kommunen som KHK. Detta ger även en stor
möjlighet för KHK att utveckla sitt samarbete med sina sponsorer.
Den nya ytan bedöms bli ca 400 kvm och det är tänkt att KHK skall hyra
direkt av tekniska förvaltningen. Investeringen kommer att samordnas med
arenans återstående avskrivningstid, vilket innebär att om projektet slutförs
enligt plan i september 2011 blir avskrivningstiden på investeringen 27 år.
Hyreskontrakt kommer att skrivas på 10 år med förlängningsklausul och med
ett restvärde, vilket innebär att om KHK säger upp avtalet i förtid så får de
lösa ut återstående del av investeringen.
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Under pro' eringsfasen, som nu går in i sitt slutskede, har inri · ~n
blivj.t.,e modifierat alternativ 1. Denna modifiering innebär att det på p.lal'r-4
erlcfast blir konferensrum.
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Investeringskostnaden beräknas till 5 mnkr och kalkylräntan i hyran sätts i
enlighet med träffad överenskommelse mellan kommunstyrelsens
ordförande och KHK, se bilaga 1.
Byggnadsfasen konuner att påböijas i april 2011 och lokalerna beräknas
kunna tas i bruk under hösten 2011.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 januari, reviderad den 11 januari
2011, inkommit med yttrande och beslutsförslag.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen

1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av Telenor Arena
Karlskrona, samt
2. att investeringsutgiften 5 mnkr finansieras med 4 mnkr ur 2010 års anslag
för TAK, plan 3 samt 1 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2011.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.484.512)
Tekniska förvaltningen, Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1484.512

§6

Svar på medborgarförslag om förbättringar i kommunen
Linda Forsgren och Daniel Berglund, Karlskrona, har lämnat in rubricerade
medborgarförslag. I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
I. "I, 2 km viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och Ekebovägen. "
2. "Gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer
kulturellt. En grön oas i form av en park ... Glasskiosk ... ".
3. "En aktiv lekpark i Lindesnäs med stora klätterträd och annat roligt för
barnen''.
4. "B!yggdans på somrarna som kan dra turister/rån Skönstaviks
Camping".

Som motivering framförs bland annat att "Vägen anser vi är en trafikfara av
många anledningar ". "under tiden vi har bott på Lindesnäs har vi upptäckt
mycket som behöver ändras".
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 16 januari 2011 anfört
följande:
1. På Sunnavägen sträckan Vikvägen-Lindesnäs samt EkebovägenMarieberg finns idag busshållplatser belägna på bägge sidor av vägen.
Gångvägar samt gång och cykelvägarna förbinds via två gångtunnlar
vilket innebär att de oskyddade trafikanterna inte behöver korsa
Sunnavägen för att ta sig till busshållplats-gång och cykelväg eller
intilliggande bostads01måde. Avståndet mellan de bägge gångtunnlarna
är ca 500 m.
Ett viltstängsel kan inte förhindra någon att korsa Sunnavägen då
öppningar måste finnas vid busshållplatserna. Den södra delen av
Sunnavägen är det gångbanor i direkt anslutning till vägen vilket gör det
olämpligt att viltstängsel uppsättes.

forts.

~KARLSKRONA
~KOMMUN

Sommontröde sdotum

8!od

2011-01-26

18

TEKNISKA NÄMNDEN

Sommon1rädespro1okoll

forts. § 6
2. Parkenheten lägger alla resurser på att klara drift och underhåll av de
parker som films idag och har inga möjligheter att utöka verksamheten
med fler objekt. Kommunen driver inte verksamhet i form av glasskiosk,
den formen av rörelse får en privat näringsidkare driva.
3. Parkenheten är medveten om att större delen av kommunens lekplatser
är i dåligt skick. Tekniska förvaltningen renoverar så mycket som möjligt
vaije år för de investeringspengar som budgeteras, och gör det efter en
turordning där lekplatser som är i sämst skick blir renoverade först.
Förvaltningen är dessutom i en situation där lekplatser måste tas bort.
Lindesnäs har en lekplats som har beslutat att behålla, men den kommer
inte att utökas utan hållas kvar i samma storlek då den har för litet
upptagningsområde för att satsas mer på.
Klätterträd på lekplats kan inte planeras in enligt svensk standard och den
måste följas.
Bakom lekplatsen finns en skog.
4. Parkenheten anordnar inte bryggdans. Karlskrona handels och service
AB har anordnat bryggdans vid Fisktorget. Skönstaviks camping drivs i
privat regi.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.322.310)
Tekniska förvaltningen, Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.864.310

§7

Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser
Nicole Rosen och Michael Ryge, Karlskrona, har lämnat in rubricerade
medborgarförslag. I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:

1. "Det behövs fler hundbadplatser i konununen".
Som motivering framförs bland annat att " ... hundar älskar att bada lika
mycket som oss människor. På många badplatserjinns ingen skylt att inte
hundarfår vara där, men ändå blir man bortjagad av andra personer".
Tekniska förvaltningen har i skrivelsen daterad den 16 januari 201 lanfört
följande:
På allmänna badplatser får inte hundar bada med anledning av att kommunen
gör mätningar på vattnet och de kan bli missvisande då hundar vistas i
vattnet, vilket i slutändan kan leda till att badplatsen får stängas p g a dåliga
värden. Man behöver också ta hänsyn till att människor, barn och vuxna, kan
vara rädda för hundar. Hundar får idag vistas kopplade på badplatserna.
Kommunen har stora kuststräckor och det finns många platser där hundar kan
bada utanför allmänna badplatser.
Parkenheten ska övervaka att skyltar finns på alla badplatser.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige

att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2007.312.530)
Tekniska förvaltningen, Staben, projekteringsenheten
Akten

2007.1170.530

§8
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom trafikområdet
Vänsterpartiet föreslår i en motion daterade den 30 maj 2007:

- att Karlskrona kommun tar fram en samlad långsiktig strategi som siktar
tjugo år framåt för försö1jning med trafik för Vedeby/Lyckeby mot Verkö
och centrum,
- att strategin formellt arbetas in i översiktsplanen för att garantera att
medborgarna får medverka och ta ställning till en samlad vision om
kommunens utveckling, samt
- att kommunen kraftsamlar och lägger erforderliga resurser på att få
kvalificerade underlag och erfarenheter från andra kommuner och för att få
med Trafikverket, Sjöfartsverket och berörda regioner i arbete för hållbar
utveckling.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 oktober 2008 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott behandlade ärendet
den 20 november 2008 och beslutade om återremiss.
Karlskrona kommun har tagit fram översiktsplan för 2030.
Planen antogs av kommunfullmäktige den 28 augusti 2010.
Under kapitel "Allmänna intressen" finns en avdelning som behandlar
kommunikationer som beskriver nuläget och framtida utveckling med
tydliga mål enligt följande.
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Trafiksystemet i Karlskrona ska
- medge säkra, trygga, effektiva och långsiktiga hållbara förflyttningar för
både människor och gods,
- bidra till att utveckla näringsliv, boende- och stadskvaliteter,
- bidra till att uppfylla regionala och nationella transport-, miljö-,
utvecklings-, och jämställdhetsmål, samt
- utformas med utgångspunkt från barn, ungdomar, äldre och
funktionsnedsatta.
Direktförbindelse med spår från Gullberna till Verkö för godståg.
I dagsläget transporteras allt gods till och från Verkö på väg.
Kommunens ambition är att föra över gods från väg till järnväg.
I projektet "Motorways ofthe Sea" ingår upprustning och elektrifiering
av Verköbanan som finansieras av kommunen och EU. I projektet
ingår också trafikverkets upprustning av Kust- till kustbanan mellan
Emmaboda och Karlskrona C. Hela projektet skall vara klart i juni 2013.
När det gäller öst-västlig förbindelse mellanstaden-Vedeby/Lyckeby samt
trafikfrågor i Lyckebyområdet har samhällsbyggnadsförvaltningen tillskrivit
miljö- och byggnadsnämnden med förslaget att hemställa hos kommunstyrelsen om medelstilldelning för upphävande av detaljplan för Bengtsavägen samt att uppdraget avseende fördjupad översiktsplan Lyckebyområdet
föttydligas.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige

att motionen härmed skall anses vara besvarad.
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§9
Delegation
Tekniska nämnden h·afikutskott
Protokoll sammanträde den 13 december 2010.
Tekniska nämnden arbetsutskott
Protokoll sammanträde den 14 december 2010.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2010.1609.452
2010.1614.452
2010.1629.452
2010.1633.452
2010.1634.452
2010.1642.452
2010.1643.452
2010.1648.452
2010.1655.452
2010.1673.452
2010.1703.452
2010.1727.452
2010.1728.452
2011.19.452
2011.20.452
2011.31.458
2011.33.452
2011.38.452
2011.44.452
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Regresskrav avs källaröversvämning i Nättraby.
Dnr 2009.1214.185 samt 2009.1511.185
Disposition av 2010 års klumpanslag för Tillbyggnad kontor Karlskrona
vattenverk.
Dm 2010.291.349
Disposition av 2010 års klumpanslag för Åtgärder vid avloppspumpstation
Trummenäs.
Dnr 2010.1651.352
Disposition av 2010 års klumpanslag för Åtgärder vid avloppspumpstation
Kullen Sturkö.
Dnr 2010.1652.352
Disposition av 2010 års klumpanslag för Åtgärder vid avloppspumpstation
Sanda Sturkö.
Dnr 2010.1653.352
Disposition av 2010 års klumpanslag för Flytt tryckeriet.
Dm 2010.1559.295
Disposition av 2010 års klumpanslag för Lyckebyskolans kök.
Dnr 2010.1521.291
Disposition av 2010 års anslag för Hamnen klumpanslag 2010
till projekt åtgärder Handelshamnen.
Dnr 2010.1667.825
Disposition av 2010 års anslag för klumpanslag Fordon 2010
till projekt gräsklippare Jämjö.
Dnr 2010.1668.310
Disposition av 2010 års klumpanslag till åtgärder utjämningsmagasin
Sanda, Sturkö.
Dnr 2011.81.342
Disposition av 2010 års klumpanslag till omläggning VA-ledningar
Sieslättsvägen.
Dnr 2011.80.344
Regresskrav avs källaröversvämning på Hasslö.
Dnr 2009.94.185
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Tecknande av hyreskontrakt Kungsmarken/AB Karlskronahem
- Kontorslokaler barn- och ungdomsförvaltningen
- Kontorslokaler serviceförvaltningen
- Kontorslokaler äldreförvaltningen
Dnr 2010.153.002

Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter,
Karlskrona kommun.
TN 120/10
Tillfällig lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på Östra
Strandgatan.
TN 1/11
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motorfordon på Strövarevägen, Karlskrona.
TN 2/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med
parkeringstillstånd på Fogdevägen, Karlskrona.
TN 3/11

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 10
Meddelanden
I. Transportstyrelsens beslut den 15 december 2010, TSV 2010-5572
Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut gällande lokala
trafikföreskrifter.
Dnr 2008.420.512

2. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 9 december 2010, § 468
Revidering av policy för uteserveringar.
Dnr 2010.1630.311
3. Skrivelse den 16 december 2010
Saneringen vid Blå Ports förskola.
Dnr 2010.1047.290
4. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2010, dnr 555-3000-10 1080-50021
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2010 avs Söremåla
avloppsreningsverk.
Dnr 2010.1593.351
5. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2010, dnr 555-3000-10
1080-50-005
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2010 avs Koholmens
avloppsreningsverk.
Dnr 2010.1594.351
6. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2010, dnr 555-3000-10 1080-50012
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2010 avs Ramdala
avloppsreningsverk.
Dnr 2010.1595.351
7. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2010,
dnr 555-3000-10 1080-50-003
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2010 avs Hasslö
avloppsreningsverk.
Dnr 2010.1596.351
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8. Länsstyrelsens beslut den 24 november 20 I 0, dnr 555-3000-10 I 080-178
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2010 avs Handelshamnen/Oljehamnen.
Dnr 2010.1597.559
9. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2010, dnr 555-3000-10 1080-177
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2010 avs Verkö
djuphamn.
Dnr 2010.1598.559

Ko111111unfi1/l111äktiges beslut den 25 november 2010
10.§174
Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av ombud till
Sveriges kommuner och landstings kongress.
Dnr 2010.1507.102
11. § 177
Regler för ersättare.
Dnr 2010.1591.102
12. § 178
Riktlinjer för attest.
Dnr 2010.1592.002
13.§179
Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011.
Dnr 2010.692.041
14. § 180
Svar på medborgarförslag om vattenpost på flytbryggan vid Fisktorget.
Dnr 2008.949.825
15. § 181
Svar på medborgarförslag om namn och riktningspilar på sjön.
Dnr 2008.1855.558
16. § 182
Svar på medborgarförslag om underhåll av badplatsen på Stumholmen.
Dnr 2009.1367.822
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17. § 183
Svar på medborgarförslag om en halkfri beläggning på Galgamarksbron.
Dnr 2010.544.312
18.§185
Svar på medborgarförslag om att upphäva konmrnnfullmäktiges beslut 2004
§ 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av väghållningsarbetet i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Dnr 2008.1637 .3 18
19. § 186
Svar på medborgarförslag om att upphäva kommunfullmäktiges beslut 2004
§ 23, att-sats nr 6, samt besluta om kommunalt övertagande av väghållningsansvaret i Jämjö, Rödeby och Nättraby.
Dnr 2008.1638.318
20. Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2010, § 288
Hållplatsåtgärder med anledning av införande av minibusstrafik och
förändring av stadstrafiken.
Dnr 2010.496.537
21. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 20 december 2010, § 79
Utbyggnad av skola i Nättraby.
Dnr 2010.763.291
22. Länsstyrelsens beslut den 2 1december2010, dnr 505-2756-10
Överklagande av Tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i hämtning
av hushållssopor
Dnr 2010.1065.452

Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2010
23. § 191
Budget 2011 och plan 2012-2013 för kommunens samlade verksamhet.
Dnr 2010.692.041
24. § 194
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunens samlade
verksamheter.
Dnr 2010.342.042
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-24.
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§ 11
Övrigt
1. På fråga från Åke Håkansson (S) svarar förvaltningschef
Anders Jaryd att kommunen håller på att ta fram ett förslag
till "ungdomspolitiskt handlingsprogram".
Förslaget konuner att skickas ut på remiss till nämnderna.
2. Lars-Göran Forss (M), ordförande i Båtrådet och ledamot i tekniska
nämnden, meddelar att Marinens Båtklubb i Carlskrona, MBKC, blivit
uppsagda från Örlogshamnen Karlskrona, ÖHK, från och med den 30 juni
2011 och är i behov av 70 båtplatser.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd svarar.
2. Jörgen Johansson (C) tar återigen upp frågan om pelletseldning
i Tving. Även alternativ lösning i Holmsjö diskuteras.
Fastighetschef Anders Kumlin besvarar frågan.
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 februari 2011
§ 12. Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-11-30”
för tekniska förvaltningen..

§ 13. Internkontrollplan 2011
§ 14. Bokslut för tekniska nämnden 2010
§ 15. Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av två stycken
lekplatser
§ 16. Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2011
§ 17. Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2010
§ 18. Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2011
§ 19. Uppföljning av integrationsplan för tekniska
förvaltningen 2010
§ 20. Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 21. Förslag till detaljplan för Spandelstorp 5:4, Bastasjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 22. Förslag till detaljplan för Torhamn 9:2 m fl, Torhamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 23. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 24. Meddelanden
§ 25. Övrigt
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Plats och tid

Blekinge Health Arena
Tisdagen den 22 februari 2011 13.00-17.10
Sammanträdet ajourneras kl 14.45-14.50

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

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

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

§§ 12 - 25

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 15 mars 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Dagens sammanträde inleds med att projektchef Michael Fransson
informerar och visar Blekinge Health Arena.
Projektchef Michael Fransson visar Arenan.
_____
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Akten

2010.340.026

§ 12
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-11-30” för tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.171.040

§ 13
Internkontrollplan 2011
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2008 § 176 att varje
nämnd och styrelse senast i februari månad varje år ska anta en plan
för den interna kontrollen.
Förvaltningschefen ansvarar för att kontrollplanen följs och rapportering
av uppföljning ska ske i samband med årsbokslut.
Tekniska förvaltningen har den 8 februari inkommit med förslag till
internkontrollplan för 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att faställa internkontroll för 2011.
_____
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Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.342.042

§ 14

Tekniska nämndens årsredovisning 2010
Tekniska förvaltningen har den 15 februari 2011 inkommit med förslag
till årsredovisning 2010.
Förvalningschef Anders Jaryd inleder med en kort information, därefter
föredrar ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck, fastighetschef Anders Kumlin,
projekteringschef Jan-Anders Glantz, gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd
och VA/Renhållningschef Kenneth Johansson ärendet.
Tekniska förvaltningens avvikelse mot budget, 20 875 tkr, består av tre
komponenter. Den direkta resultatavvikelsen utgör:
- 9.031 tkr
varav exceptionella ”vinterkostnader” utgör 7 538 tkr
(- 5 707 tkr inom gata/hamn/parkverksamhet och - 1 831 tkr
inom fastighetsverksamheten)
Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till redovisningsrådets rekommendationer, vilket motsvarar sänkta intäkter med
-7.444 tkr
Beviljad rätt av kommunfullmäktige att överskrida budgetramen
med rivningskostnaden på
-4.400 tkr

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-02-22

8

Sammanträdesprotokoll

forts. § 14
Vinterkostnadens negativa avvikelse har inte kunnat förutses och balanseras
med andra lägre verksamhetskostnader. Budget för vinterkostnader inom
fastighet och gata/trafik ligger för helåret på 1 200 tkr respektive 6 500 tkr
och har överskridits totalt med 5 800 tkr respektive 10 000 tkr (varav
kommunfullmäktige den 26 augusti 2010 beviljat utökad ram med 4 000 tkr)
Övriga ekonomiska avvikelser inom verksamheterna har kunnat följas under
året och överskott respektive underskott balanserar vartannat.
Övertagande av finansverksamheten (hantering av kreditivränta och
internränta) från tekniska nämnden till kommuncentral hantering har
inneburit att en positiv avvikelse på +1,4 mnkr mot budget flyttades från
tekniska nämnden i samband med bokslutet. Den positiva avvikelsen
återfinns i kommunens finansnetto och var tänkt att balansera underskott i
tekniska nämndens bokslut.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisning per den 31 december 2010,
2. att godkänna internkontrolluppföljningen 2010,
3. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2010 enligt följande:
Målsättning: Det planerade utförda underhållet för fastighetsunderhåll skall
öka från 62 kr/m² 2007 till minst 71 kr/m² 2009 och uppgå till minst 89 kr/m²
2011.
Resultat 2010: Planerat underhåll utgjorde 103 kr/m² av totalt fastighetsunderhåll.
Målsättning: Under 2010 skall minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi.
Resultat 2010: I Strömsbergs skola har bergvärme och i Ramdala skola har
värmepump (luft/luft) installerats. Projektering av pelletsanläggningar har
utförts för Holmsjö skola och Jändelskolan.
Målsättning: Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd, som
försörjs med olja skall minska från dagens 27 stycken, till 19 stycken
år 2009 för att 2011 vara helt avvecklade.
Resultat 2010:Antal anläggningar har minskat till 19 stycken.
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Målsättning: Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar skall under perioden 2008-2011 minska från nuvarande
(2007) 133 kwh/kvm till 115 kwh/kvm.
Resultat 2010: Energiförbrukningen är 110 kWh/kvm.
Målsättning: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik skall under perioden 2009-2011 minska med minst
23 kWh i jämförelse med nuvarande 464 kWh per ljuspunkt 2008.
Resultat 2010: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik är 452 kWh per ljuspunkt.
Målsättning: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms
med anmärkning, skall som ett rullande femårsmedelvärde minska med 50 %
senast år 2012 med 2004 som startår.
Resultat 2010: Det rullande medelvärdet har minskat med 1,3 % från 2007
till 2010.
Målsättning: Av de permanentboende i villa skall från år 2008 minst 95 %
ha valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 97 %, 2010
öka till 98 % och till 2011 skall minst 99 % ha valt sortering av hushållsavfall.
Resultat 2010: 96,6 % har valt sortering av hushållsavfall.
Målsättning: Av de boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 % ha
valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 80 %, 2010 öka
till 85 % och till 2011 skall minst 90 % ha valt sortering av hushållsavfall.
Resultat 2010: 87,3 % har valt sortering av hushållsavfall, samt
4. att överlämna årsredovisning per den 31 december 2010till revisionen
för handläggning.

Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
1. att del av det negativa resultatet -7 538 000 kronor som uppkommit i
samband med den snörika vintern ej behöver återbetalas,
2. att överföra investeringsmedel som ej upparbetats den 31 december
2010 från pågående investeringsprojekt motsvarande 74 468 000 kronor
( 2009 = 124 066 000 kronor),
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3. att överföra investeringsmedel som ej upparbetats den 31 december
2010 från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande 39 394 000
kronor (2009 = 26 728 000 kronor), samt
4. att överskottet 10 300 000 tkr från avslutade investeringsprojekt inom
fastighetsverksamhet överförs till 2011 års investeringsbudget
(2009 = 0 kronor).
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, gatu/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Akten

2011.167.332

§ 15
Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av
två lekplatser
Tekniska förvaltningens parkenhet planerar att renovera och handikappanpassa två områdeslekplatser. Lekplatserna renoveras så att de uppfyller
uppfyller Svensk Standards Säkerhetsnormer. Samråd har skett med
handikappförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Renoveringar av områdeslekplats i Spandelstorps allé är planerad under
våren 2011 och områdeslekplats i Rödeby är planerad till sommar/hösten
2011. Total investeringskostnad för renovering och handikappanpassning är
1 000 000 kronor. Investeringskostnad för handikappanpassning beräknas till
745 000 kronor och finansieras ur tekniska nämndens, fastighetsverksamhets
investeringar för tillgänglighetsanpassningar och resterande kostnader
255 000 kronor finansieras ur tekniska nämndens, parkenhetens investering
för lekplatser 2011.
Kapitalkostnaderna för handikappanpassningens investeringsutgift på
745 000 kronor, uppgår till 107 tkr år 1. Tekniska förvaltningen ska enligt
kommunledningsförvaltningen få kompensation genom utökad budgetram
från driftreserven för uppkommande drift- och lokalkostnader.
Avskrivningstiden är 10 år och räntekostnaden är beräknad på 4,3 %.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 februari 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende renovering och
handikappanpassning av områdeslekplatser i Spandelstorp och Rödeby,
2. att investeringsutgiften finansieras med 745 000 kronor ur 2010 års
anslag för tillgänglighetsskapande åtgärder (fastighetsverksamhet) och
255 000 kronor ur 2011 års anslag förnyelse lekplatser och lekredskap
(parkverksamhet), samt
3. att kapitalkostnaden finansieras inom kommunstyrelsens driftsreserv
för uppkommande drift- och lokalkostnader.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.131.026

§ 16
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2011
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år göra sin
egen jämställdhetsplan som skall utgå från kommunens gemensamma
jämställdhetsprogram.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2011.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Jämställdhetsplan 2011 för tekniska förvaltningen.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.89.026

§ 17
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2010
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år följa upp och
utvärdera sin jämställdhetsplan.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2010 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av dels
ledningsgruppen och dels förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen
2010.
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.132.026

§ 18
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2011
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 2011.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2011.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.90.109

§ 19
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2010
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 2010 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av dels
ledningsgruppen och dels förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Integrationsplan för tekniska förvaltningen
2010.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2010.1550.214

§ 20
Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, Pottholmen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Bakgrund
Planprogrammets syfte är att skapa en ny stadsdel i Karlskrona. Stadsdelen
ska innehålla blandade funktioner med bostäder, verksamheter och service.
Pottholmen ligger i ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskona stad
och innehåller idag centralstation, brandstation, verksamheter och handel
mm. Området domineras av stora trafikanläggningar såsom Infartsleden och
Karlskrona bangård. En förädling av Pottholmen möjliggör utveckling av en
ny stadsdel med bostäder, verksamheter och service i ett attraktivt läge nära
vatten, Karlskrona centrum och med närhet till kommunikationer inom och
utanför staden.
Programförslaget grundar sig på de parallella arkitektuppdrag som
Karlskrona kommun tillsammans med Kärnhem AB genomfört för
Pottholmen under 2009. En utveckling av Pottholmen ska minska den starka
trafikprägeln för området till förmån för gång- och cykeltrafik och skapa en
känsla av att man kommer in i staden Karlskrona när man anländer till
Pottholmen från Infartsleden. Den befintliga järnvägsstationen föreslås
förbättras och samordnas med en ny busstation vid Blekingegatan. I ett
central läge, intill ett nytt järnvägstorg, föreslås även en kontorsbyggnad till
World Trade Center.
Förslaget till ny bebyggelse på Pottholmen är utformat med storgårdskvarter
som grundprincip för att följa Karlskronas axiala uppbyggnad och Trossös
rutnätsplan.
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Bebyggelsen föreslås i huvudsak i 4-5 våningar för att förstärka områdets
topografi och inte konkurrera med Trossö eller Pantarholmens bebyggelse.
Utmed Infartsleden föreslås 5-6 våningar för att förstärka rumsligheten mot
den nya stadsgatan. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Planförslaget har varit på samråd mellan 26 november 2010 – 14 januari
2011.Tekniska förvaltningen har meddelat att planärendet behandlas på
tekniska nämndens februarisammanträde.
Vegetation
Förslag till grönstrukturplan har tagits fram för Pottholmen. Av den framgår
bland annat att den befintliga almallén på Borgmästarekajen tas bort.
Allén har drabbats av almsjuka. Nya alléer föreslås utmed Blekingegatan och
Infartsleden.
Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts som visar att
fyllnadsmassorna innehåller föroreningar av metaller och PAH.
Även bottensedimenten i Borgmästarefjärden innehåller föroreningar.
Inför den planerade exploateringen krävs kompletterande miljötekniska
utredningar för att utreda behovet av sanering inför föreslagen byggnation.
Gator och trafik
Pottholmen omges idag av mycket trafikerade vägar som avskiljer området
från övriga staden. Två tillfarter finns till centrum. I öster Infartsleden som
är ett riksintresse och i väster Borgmästarekajen. Mitt i planområdet stäcker
sig Blekingegatan.
Planförslaget har utformats efter målsättningen att trafikfunktionernas
dominans ska minskas inom området samtidigt som infrastrukturen måste
klara av stora trafikmängder.
Infartsleden föreslås omvandlas till en stadsgata genom avsmalning och
trädplantering i vägens mitt och föreslås avslutas i en cirkulationsplats i höjd
med f.d. fängelset, vilket skapar en tydlig entré till Trossö, samtidigt som
antalet körfält kan minskas från dagens sju körfält till fem körfält
I höjd med centralstationen föreslås biltrafiken ledas över ett nytt
järnvägstorg som med hjälp av markbeläggningen binder samman
Kungsplan och området kring stationen. Förslaget innebär att biltrafiken leds
över torget med hjälp av tydlig avgränsning med pollare och vattenspeglar
samt eventuellt någon lägre mur.
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Markbeläggningen på torget ska begränsa biltrafiken till låga
hastigheter. Norra Kungsgatan föreslås öppnas upp för trafik.
Vidare innebär förslaget att Borgmästarekajen stängs för biltrafik och
omvandlas till ett gång- och cykelstråk. Trafikflödet flyttas istället från
Borgmästaregatan till Blekingegatan som öppnas upp mot
Borgmästarekajen. Korsningen Blekingegatan/ Järnvägstorget föreslås rätas
upp något för en tydligare koppling till Landbrogatan. En parallell gata till
Blekingegatan föreslås få utfart mot Järnvägstorget för att minska
belastningen för korsningen Blekingegatan/Järnvägstorget.
Blir denna korsning alltför överbelastad kan det bli nödvändigt att styra över
biltrafiken till parallellgatan och enbart tillåta busstrafik på Blekingegatans
södra del.
Parkering
Vid utveckling av Pottholmen föreslås parkering till stor del förläggas i
parkeringshus. I övrigt kommer markparkering att finnas på gator och
kvartersmark.
Gång-och cykeltrafik
Förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägnätet föreslås ske med trygga
och gena kopplingar till centrum samt grannområden. Stråk och
korsningspunkter behöver förbättras. Med ett utvecklat gång- och cykelnät
kan Karlskronas miljöpåverkan minska.
Den separata gång- och cykelvägen längs med Infartsleden föreslås
utvecklas med en gång- och cykeltunnel under infartsleden i höjd med
Brohålan, som ett tråg utmed vattnet. Detta för att skapa en bättre
förbindelse och öka kopplingen i öst-västlig riktning. Gång- och cykelvägen
längs med Infartsleden och Skeppsbrokajen föreslås höjas och ligga på
samma nivå som biltrafiken. Planförslaget innebär att området utvecklas om
ett urbant rekreationsstråk/ kajyta och som en länk mellan handelshamnen
och Hattholmen.
En ny separat gång- och cykelväg föreslås längs med Blekingegatan.
I övrigt bedöms god trafiksäkerhet uppnås genom blandtrafik då övriga
gator föreslås hastighetsbegränsas till 30 km/h. Gång- och cykelvägen längs
med Borgmästarekajen föreslås utvecklas till ett brett rekreationsstråk med
en träbrygga närmast vattnet. Biltrafiken flyttas till Blekingegatan och
parallellgatan
Järnvägstorget är en viktig länk mellan Pottholmen och Trossö, som får
funktionen av en trafiksäker plats.
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Kollektivtrafik
I planprogrammet föreslås ett stationsområde som underlättar och stimulerar
resandet med kollektiva transportmedel. I och med planerad bebyggelse på
Kungsplan förslås att bussarna omlokaliseras till Blekingegatan, väster om
centralstationen. Både den regionala och lokala busstrafiken planeras passera
utmed Blekingegatan. Detta innebär även en ökad koppling mellan buss- och
tågtrafiken då avstånden mellan trafikslagen minskar. En omlokalisering av
bussarna till Blekingegatan medför att godsmagasinet rivs. Förslaget innebär
att ett nytt resecentrum tillkommer väster om stationshuset. Öster om
resecentrum skapas ett nytt järnvägstorg. Utformningen av resecentrum och
det nya torget måste studeras närmare. Östra Vittusgatan, sträckan mellan
Landbrogatan och Norra Kungsgatan, föreslås omdanas till bussgata.
I och med detta prioriteras kollektivtrafiken.
Järnvägstrafik
På Pottholmen finns idag 21 stycken järnvägsspår inom bangården. Av dessa
används idag sex stycken varav planförslaget föreslår att de 15 spår som
tidigare användes för rangering tas bort till förmån för ny bebyggelse eller
annan markplanering då godstrafik inte längre förekommer till Karlskrona
centralstation. Med tanke på Verköbanans upprustning och behovet att
kunna köra 700 meter långa tåg till Verkö måsta tågen vända nere på Trossö
eftersom det inte finns direktspår från Gullberna till Verkö, varför
spårområdets utbredning på Trossö ytterligare måste studeras.
En ny utredning pågår om lokalisering av ny godsbangård. Möjliga platser
för ny godsrangering bedöms finnas i Gullberna, Torskors eller på Verkö.
Järnvägsspåren är en stor barriär inom området. En gångbro över spåren bör
studeras som en möjlig lösning i det fortsatta planarbetet. En lämplig
placering kan vara i anslutning till det nya resecentrat.
En upprustning av kust-till-kustbanan är planerad att vara genomförd till
juni 2013. Efter dess genomförande kommer ca 72 tåg/ dag att trafikera
Karlskrona central och 108 turer vid halvtimmestrafik år 2017.
Planer finns även på att bygga ut till dubbelspår mellan Gullberna
och Karlskrona centralstation. Detta är dock inget som påverkar
planområdet.
Vattenområden
Borgmästarefjärden utgör ett viktigt rekreationsområde för Pottholmen då
det är mindre bullerpåverkat. Mot vattnet i väster föreslås att en lång brygga
med sittvänliga trappsteg anläggs med utskjutande trädäck.
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forts. § 20
I södra delen föreslås en brygga där det till exempel kan finnas plats för ett
kallbadhus eller en restaurang. Området längs med Skeppsbrokajen föreslås
omgestaltas och få en tydligare koppling till vattnet. Här kan skapas en
urban miljö med möjlighet till båtangöring.
Hälsa och säkerhet
Brandstationen planeras att flyttas till Oskarsvärn i samband med en
utveckling av planområdet. En flyttning av brandstationen kommer att
innebära ökade insatstider till alla olyckor i centrum.
Dock minskar insatstiderna till övriga delar av kommunen. Bensinstationen
vid Järnvägstorget föreslås flyttas, vilket kommer att minska mängden farligt
gods till centrum.
Föreslagen bebyggelse i den östra delen av planområdet är placerad mellan
järnvägen och Infartsleden som är starkt trafikerad. En riskbedömning av
transporter av farligt gods på Infartsleden har tagits fram för att klargöra om
den föreslagna bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till behovet av skydd
mot olyckshändelser. Riskbedömningen visar att riskreducerande åtgärder är
befogade.
Planförslaget föreslår ett avstånd på 20 meter mellan Infartsleden och
bebyggelsen på den östra sidan. Dispositionen av byggnaderna och
riskreducerande åtgärder behöver studeras närmare i det fortsatta
planarbetet.
Störningar
För att klara en utbyggnad av Pottholmen krävs diverse åtgärder för att
minska bullernivåerna. Infartsledens utformning och ytan mellan vägen och
bebyggelsen behöver studeras närmare likväl som byggnadernas utformning
och placering av vistelseytor, entréer och bostadsrum.
Vatten och avlopp
Inom planområdet sträcker sig många större vatten- och avloppsledningar,
bland annat längs med Borgmästaregatan, Blekingegatan och Järnvägstorget.
Nya byggnader förutsätts anslutas till de kommunala ledningsnäten för
vatten och avlopp.
Flyttning av ledningar kommer att bli aktuellt utmed Borgmästarekajen och
Kungsplan då de ligger under föreslagen bebyggelse. Ledningarna utmed
Blekingegatan föreslås ligga kvar i befintligt läge.
Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. I det fortsatta
planarbetet bör i första hand kvartersgränser justeras för att undvika dyrbara
ledningsomläggningar.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-02-22

22

Sammanträdesprotokoll

forts. § 20
Tekniska förvaltningen noterar att ytterligare utredningar erfordras i det
fortsatta planarbetet
- bland annat kompletterande miljöteknisk utredning,
- justering av kvartersgränser för att undvika dyra ledningsomläggningar,
samt
- spårområdets utbredning på Trossö.
Tekniska förvaltningen har härutöver inget principiellt att erinra mot
planförslaget och har i skrivelse, daterad den 8 februari 2011, föreslagit
tekniska nämnden besluta att tillstyrka planförslaget för Pottholmen.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att tekniska nämnden för egen del påtalar vikten av att
följande beaktas i det fortsatta planarbetet
1. att en tvärförbindelse bör anordnas för gående och cyklister mellan
Skeppsbrokajen och Pottholmen,
2. att grönytor och platsbildningar inklusive gång- och cykelstråken
utformas inbjudande och upplevelserika så att man vill stanna kvar i
området, samt
3. att hela stadsdelen byggs i trä och upplevs som en trästadsdel.
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till ordförandens
tilläggsattsats 1 och 2, samt att stadsdelen i möjligaste mån byggs i trä
och då kan upplevas som en trästadsdel.
Ordföranden tillstyrker förslaget.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till tilläggsattsats 1 och avslag på
tilläggsattsats 2. Beträffande tilläggsattsats 3 yrkar Patrik Stjernlöf
att stadsdelen i möjligaste mån bör byggas i trä.
Roger Poka (MP) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Tekniska nämnden beslutar att Roger Pokas särskilda yttrande får bifogas
protokollet, bilaga 1.
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forts. § 20
Sammanträdet ajourneras för överläggningar 14.45-14.50.
2: v ordförande Åke Håkansson (S) med stöd av Claes-Urban Persson (S)
yrkar bifall till tilläggsattsats 1 och 2, samt avslag på tilläggsattsats 3.

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på tekniska förvaltningens förslag att
tillstyrka planförslaget för Pottholmen, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 1.
Tekniska nämnden beslutar bifalla förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 2.
Tekniska nämnden beslutar bifalla förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på 1:e v ordförande Gunilla Ekelöfs
(FP) förslag till ändring av attsats 3. Tekniska nämnden beslutar enligt
förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill bifalla 1:e v
ordförande Gunilla Ekelöfs (FP) förslag röstar ja, den som vill avslå
detsamma rösta nej.
Följande röstar ja: 1: v ordförande Gunilla Ekelöf (FP, Britt Hagström (M),
Patrik Stjernlöf (M), Jörgen Johansson (C), Roger Poka (MP) och
ordföranden.
Följande röstar nej: 2:e v ordförande Åke Håkansson (S),
Lotta Törnström (S), Linda Ekström (S), Claes-Urban Persson (S), Veikko
Pirkalainen (S), Pia Pålsson (S) och Paul Cederholm SD).
Tekniska nämnden beslutar med 7 nej-röster mot 6 ja-röster att avslå
tilläggsattsats 3.
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Således beslutar tekniska nämnden
1. att tillstyrka tekniska förvaltningens beslutsförslag avseende planförslag
för Pottholmen, Karlskrona kommun, Blekinge län,
2. att bifalla tilläggsattsats 1,
att en tvärförbindelse bör anordnas för gående och cyklister mellan
Skeppsbrokajen och Pottholmen,
3. att bifalla tilläggsattsats 2,
att grönytor och platsbildningar inklusive gång- och cykelstråken utformas
inbjudande och upplevelserika så att man vill stanna kvar i området, samt
4. att avslå tilläggsattsats 3.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2011.79.214

§ 21
Förslag till detaljplan för Spandelstorp 5:4 m fl, Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planområdet ligger vid Bastasjövägen i anslutning till Bastasjö förskola,
öster om det nya bostadsområdet i Bastasjö. Bastasjö ligger i Karlskronas
norra del, mellan Hässlegården och Bastasjön. Karlskrona kommun äger
marken.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka området för
skoländamål i anslutning till befintlig förskola i Bastasjö. Montessori vill
utöka sin verksamhet med en f-6 skola med språkinriktning. För att
åstadkomma större flexibilitet ingår även befintlig förskola i detaljplanen.
Området ligger längs Strövarvägen och Bastasjövägen. Angöring och
parkering för förskolan sker från Strövarvägen som också är infartsväg
till bostadstomterna på Scoutvägen. Angöringen till den tillkommande
kvartersmarken föreslås samordnas med förskolans angöring från
Strövarvägen. Utfartsförbud föreslås mot Bastasjövägen eftersom det inte
är lämpligt med direktutfarter.Förslaget till detaljplan lämnar utrymme för
framtida förändringar av Bastasjövägen och den nya vägkoppling som
enligt översiktsplanen behövs i anslutning till det aktuella planområdet
för att försörja framtida bostadsområden öster om Bastasjövägen.
Väster om förskolan längs med Strövarvägen finns en gångväg. Kryddgatan
har gång- och cykelväg till busshållplats samt till Hässlegården. Mellan
planområdet och bostadstomterna i nordväst går ett motionsspår som leder
till Bastasjön.
Ny bebyggelse ansluts till befintliga VA-ledningar.
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Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 6 februari 2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Spandelstorp 5:4 m. fl. Bastasjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2011.135.214

§ 22
Förslag till detaljplan för Torhamn 9:2 m fl, Torhamn, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planområdet är beläget centralt i Torhamn strax norr om hamnen.
Området omgärdas av Skeppnabbavägen och Jämjövägen i öster samt
ängsmark i väster. Bostäderna längs Jämjövägen och Skeppnabbavägen samt
Pettersviksvägen ligger inom detaljplanelagt område och ingår delvis i denna
detaljplan.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning av Torhamns by samt att
justera bestämmelserna för delar av den befintliga bebyggelsen.
Planförslaget medger uppförande av bostäder i form av parhus, friliggande
hus och flerbostadshus inom del av fastigheten Torhamn 9:2 samt Torhamn
5:2. Planförslaget är flexibelt och möjliggör uppförande av 40-80 bostäder.
Norr om planområdet finns Jämjövägen som går norrut mot E22. Tillfart till
området föreslås ske från Jämjövägen samt Skeppnabbavägen. Den södra
vägförbindelsen mot Skeppnabbavägen är smal och föreslås därför vara
enkelriktad. De nya tomterna i västra delen av området nås från
Pettersviksvägen. Planförslaget medger genomfart genom området men det
är upp till den väg- och samfällighetsförening som ska vara huvudman inom
området att besluta om genomfartstrafik inom området ska tillåtas.
Exploatörernas avsikt är att endast gång- och cykeltrafik ska tillåtas mellan
den östra och västra delen för att slippa genomfartstrafik.
Gång- och cykeltrafik inom området sker i blandtrafik. Gångbana finns
delvis utmed Jämjövägen och Skeppnabbavägen i anslutning till kyrkan.
Närmaste busshållplats ligger på Sandhamnsvägen cirka 100 meter från
planområdet. Här trafikerar Blekingetrafikens buss, linje 122, som går
mellan Torhamn och Jämjö. Från Jämjö trafikerar sedan två busslinjer vidare
till Karlskrona.
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Ny bebyggelse ska ha möjlighet till parkeringsplatser i anslutning till entrén.
Gästparkering för den östra delen av området är tänkt att anordnas i
anslutning till infarterna till området. För bostäderna utmed Pettersviksvägen
finns möjlighet att anordna gästparkering på de ytor som är avsatta för
parkering i gällande plan och som också avsätts för parkering i aktuellt
planförslag.
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är anslutet till kommunens
vatten- och avloppsnät. Befintliga huvudledningar bedöms klara även den
föreslagna nya bebyggelsen. Nya ledningar krävs för att koppla den nya
bebyggelsen till befintliga nät. Större delen av exploateringsområdet går att
ansluta till pumpstationen som ligger på fastigheten Torhamn 5:48.
Pumpstation på fastigheten Torhamn 9:314 (Skeppnabbavägen) kan
användas för en del av det nya exploateringsområdet. För bebyggelsen i
södra området behövs en ny pumpstation om inte en lämplig
anslutningspunkt till VA-ledningarna i Skeppnabbavägen kan lösas.
En dagvattenledning är kulverterad i den norra delen av området och går
söderut och slutar i ett öppet dike som sedan fortsätter i ytterligare en kulvert
som går under de befintliga bostads-fastigheterna. Statusen på kulverten är
okänd och dagvattensituationen behöver utredas närmare i det fortsatta
planarbetet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 6 februari 2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
att tillstyrka förslag till detaljplan för Torhamn 9:2 m.fl., Torhamn,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 23
Delegation
Tekniska nämndens presidie
Protokoll från sammanträde den 17 januari 2011.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2010.1661.452
2011.8.452
2011.32.452
2011.68.452
2011.74.452
2011.77.452
2011.86.452
2011.92.452
2011.93.452
2011.101.452
Felaktiget debiterade renhållningsavgifter.
Dnr 2011.150.346
Disposition av 2010 års anslag fordon till utrustning ”Frasse” (båt hamnen).
Dnr 2010.1735.310
Disposition av 2010 års anslag fordon till
- Dansbanan Wämöparken
- Renovering kulturbyggnader 2010
- Välkomstport Wämöparken
- Brygga Långö
- Parkeringsmätare 2010
- Lotsbrygga Stumholmen
- Muddringsbehov hamnar
Dnr 2010.1739.310
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forts. § 23
Beslutsattestanter från och med den 1 januari 2011.
Dnr 2010.153.002
Anbud
Rätt fart i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.1632.055
Lokala trafikföreskrifter
Upphävande av lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på
Annebovägen, Karlskrona kommun.
TN 6/11
Tidsbegränsad parkering på Östra Köpmansgatan, Karlskrona kommun.
TN 8/11
Stannande och parkering på Landsvägsgatan, Karlskrona kommun.
TN 9/11
Parkering på Landsvägsgatan, Karlskrona kommun.
3 st TN 10/11, 11/11 och 12/11
Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på
Åvägen i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 13/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 24
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2011 § 17
Projekteringstillstånd MoS-projektet.
Dnr 2010.1473.532
2. Länsstyrelsens beslut den 17 januari 2011, Db 13-10
Utbetalning av deponerade medel.
Dnr 2010.321.335
3. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2011, dnr 535-3057-10,
525-3058-10
Anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken – utläggning av vattenledning
från Gullberna till Sturkö
Dnr 2010.1139.344
4. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 januari 2011 § 11
Flytt av barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam.
Dnr 2011.129.026
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 20 januari 2011 § 21
Val av representant i Lyckebyåns vattenförbund.
Dnr 2011.133.102
6. Länsstyrelsens beslut den 25 januari 2011, dnr 258-5479-2009
Ansökan om sänkt hastighet på väg 737 i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1445.512
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forts. § 24
7. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2011, dnr 403-3201-10
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
nybyggnad av särskilt boende (gruppboende) på fastigheten Karlskrona 6:27
i karlskrona kommun.
Dnr 2010.1373.293
8. Länsstyrelsens beslut den 25 januari 2011, dnr 258-5788-2009
Ansökan om sänkt hastighet på väg 678, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1590.512

Kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2011
9. § 11
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats.
Dnr 2009.1979.537
10. § 12
Svar på motion om Kovikens parkområde på Saltö.
Dnr 2010.855.331
11. § 13
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd.
Dnr 2010.545.310
12. § 14
Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp.
Dnr 2010.312.332
13. § 15
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i
gamla ishallen (Klinteberga).
Dnr 2007.924.821

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-13.
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§ 25
Övrigt
1. Hur lång är acceptabel handläggningstid för personbilar som står
övergivna på gator och vägar i Karlskrona kommun?
Claes-Urban Persson (S) ställer frågan. Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan
Svärd svarar.
2. Åke Håkansson (S) anser att en samordning borde kunna ske mellan
tekniska förvaltningen och fastighetsägarna när det gäller snöröjning,
renhållning av gångbanor mm.
Gatu/Hamn/Parkchef svarar att ett möte med Fastighetsägareföreningen och
polisen är inplanerat.
3. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående avstängning i handelshamnen.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
4. Den 16-17 mars kommer det att hållas ett seminarium för tekniska
nämnden där tekniska förvaltningens ledningsgrupp medverkar.
5. Ordföranden anmäler att han ska delta i en presidiekonferens på Lindingö
den 10-11 mars 2011.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 mars 2011
§ 26 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2011-01-31”
- Ombyggnad Tullskolan

§ 27 Val av representant i Lyckebyåns Vattenförbund
§ 28

Budgetuppföljning per den 28 februari 2011

§ 29 Avskrivning av kundfordringar 2010
§ 30 Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs Österleden
§ 31 Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan
§ 32 Nya lokaler för vuxenutbildningen
§ 33 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 34 Ändring av felparkeringsavgifter
§ 35 Svar på medborgarförslag angående hastighetssänkning och farthinder på
Lingonvägen
§ 36 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen i Lyckebyområdet
§ 37 Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården
§ 38 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 39 Meddelanden
§ 40 Övrigt
Extra ärende
§ 41 Ansvar för skötsel av ett dämme i utloppet ur Björkerydssjön i Nättrabyån
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 29 mars 2011 14.00-16.05

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD) ej § 36 pga jäv
Gunilla Ekelöf (FP) ordf § 36
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Peter Bäckström (M) § 36

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M) §§ 26-35 samt 37-41
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Projektledare Mats Cronmalm § 26
Gata/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
Fastighetschef Anders Kumlin
Renhållningsingenjör Christer Carlsson

SKTF

Ingenjör SRÖ/Media Jan-Olof Johansson §§ 26-32
Hamntekniker Morgan Mattsson
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera
Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

§§ 26-41

Ordförande

…………………………………... § 26-35, 37-41
Tommy Olsson

Ordförande

......................................................
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot

……………………………………
Lotta Törnström

§ 36

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 18 april 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
(avser pkt 3)

§ 26
Information
1. Projektering och ombyggnad av Tullskolan.
Projektledare Mats Cronmalm, fastighetsavdelningen, informerar.
2. Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2011 ställde
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) fråga angående effektiviteten av sjöoch våtmarkskalkning i Karlskrona kommun. Förvaltningschef Anders Jaryd
besvarar frågan vid dagens sammanträde. Den årliga sjö- och våtmarkskalkningen görs för att motverka försurning i miljön och genomförs inom
Lillåns, Lyckebyåns, Silletorpsåns och Nättrabyåns avvattningsområden.
Bruttokostnad 824 tkr, avgår statsbidrag 700 tkr, nettokostnad 124 tkr.
3. Ordföranden föreslår att en representant utses från den borgliga gruppen
och en från socialdemokraterna för bevakningsuppdrag och särskilt ansvar
för sitt område (fastighet, gata, hamn, renhållning, park och VA.) inom
tekniska förvaltningen:
- ett förbättringsförslag,
- ett besparingsförslag,
- ett minskningsförslag, samt
- ett utvecklingsförslag årligen
Redovisas till tekniska nämnden en gång/sammanträde.
4. Rapport ”Personalnyckeltal 2011-01-31.”
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Valda representanter
Lyckebyåns Vattenförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.133.102

§ 27
Val av representant i Lyckebyåns Vattenförbund
Tekniska nämnden har att utse representant i Lyckebyåns Vattenförbund.
Nämnden utser en ordinarie representant, miljö- och byggnadsnämnden
utser en ersättare.
Tekniska förvaltningen föreslår Jörgen Johansson (C) som ordinarie
representant. Miljö- och byggnadsnämnden har utsett Markus Degerskär (S)
som ersättare.
I samband härmed föreslår Jörgen Johansson (C) att Åke Håkansson (S)
ersätter Percy Blom (S) i valberedningen.
Tekniska nämnden beslutar
1. att till ordinarie representant i Lyckebyåns Vattenförbund utse
Jörgen Johansson (C), samt
2. att utse Åke Håkansson (S) som ersättare för Percy Blom (S) i
valberedningen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.285.042

§ 28
Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Tekniska förvaltningen har inkommit med budgetuppföljning per den 28
februari 2011 och prognos för 2011 för tekniska nämndens verksamheter.
Skrivelsen är daterad den 15 mars 2011.
Prognos på -4,0 mnkr för skattefinansierade verksamheter innebär
negativ avvikelse med 4,0 mnkr i förhållande till budgetram för 2011.
Prognos +1,9 mnkr för avgiftsfinansierade verksamheter vilket inte
avviker mot budgeterat resultatkrav på +1,9 mnkr.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för skattefinansierad verksamhet uppgår till 73,4 mnkr.
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat beslutat resultatkrav på
1,9 mnkr, varav avkastningskrav på avgiftsfinansierad gatuverksamhet
(gatuparkering) 2,9 mnkr och budgeterat ianspråktagande av eget kapital
inom VA-verksamheten med 1 mnkr.
Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till
Redovisningsrådets rekommendationer gjordes 2010 vilket innebär att
VA-verksamhetens egna kapital har förbrukats och resultatkravet föreslås
därför ändras till ett nollresultat. Som en följd av redovisningsändringen
föreslås också en utökning av VA-verksamhetens investeringsram med
5 mnkr så att inte förnyelseinsatserna på Karlskrona Vattenverk äventyras.

Bokfört resultat för perioden, +3 968 tkr
Resultat för perioden är inte helt relevant med anledning av att del av
budgeten inte är periodiserad. Arbete med detta slutförs under första
tertialet.
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En annan osäkerhetsfaktor är att kapitalkostnaderna är preliminära och
kommer att vara säkerställda till delårsbokslutet. I resultatet har inte hänsyn
tagits till upplupna kostnader i storleksordningen 10 mnkr.
Centrala verksamheter
Prognos 2010 för centrala verksamheter är +/-0
Gata/hamn/parkavdelningen
Prognos 2011 är -4,0 mnkr
Snöröjningen har hittills 2011 kostat 5,4 mnkr. Total årsbudget för
snöröjning inklusive sandupptagning uppgår till 6,3 mnkr.
Sandupptagningskostnaderna för 2011 kommer uppskattningsvis uppgå till
1,5 mnkr. Under förutsättning att en ”normalvinter” inträffar resterande del
av året blir resultatet för snöröjning inklusive sandupptagning 9,4 mnkr för
2011, det vill säga ett underskott på 3,1 mnkr. Erhålls ej kompensation med
3,1 mnkr på grund av årets stränga vinter blir konsekvensen att inget
planerat beläggningsunderhåll kan utföras, vilket kan få allvarliga
konsekvenser för främst motorcyklister.
Säkerheten för motorcyklister kan inte garanteras då flera vägpartier är
farliga på grund av kombinationen av 33 mnkr i eftersatt underhåll och
två stränga vintrar.
Budget för akut beläggningsunderhåll är 0,6 mnkr och till största delen
utgörs av lagning av potthål. Akuta åtgärder avseende beläggningsunderhåll
har hittills i år kostat 0,3 mnkr och uppskattningsvis kommer det totalt
uppgå till ca 1,5 mnkr 2011, vilket ger ett underskott på 0,9 mnkr. Om inte
kompensation ges för årets extraordinära vinterkostnader kommer det akuta
beläggningsunderhållet att öka ytterligare.
Fastighetsavdelningen
Prognos 2010 för fastighetsavdelningen är +/-0

VA/renhållningsavdelningen, avgiftsfinansierad verksamhet
Prognos 2011 för VA/renhållningsavdelningen är +/-0 mot budgeterat
resultat.
(Nytt budgeterat resultat föreslås +/- 0 mnkr)
Personalnyckeltal
Helårsprognosen pekar mot 12,72 sjukdagar år 2011 att jämföras med
verkligt utfall 11,6 dagar för år 2010.
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forts. § 28
Nyckeltal för frisknärvaron mäts i procent. De som haft högst fem sjukdagar
under mätperioden är 88,62 % av de anställda vilket är en ökning med 1,59
%. För kvinnor är siffran 90,2 % och för män 88,21 %.
Investeringar
Investeringsredovisning förutsätter att begärda medel från 2010 överförs
enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska nämndens bokslut
den 31 december 2010.
Total budget t o m 2011

399 682 tkr

Avslutade investeringar 2011-02-28

0 tkr

Ej påbörjade investeringar

194 334 tkr

Pågående investeringar

205 344 tkr

- varav bokförda utgifter t o m 2011-02-28
- varav prognos mars-december 2011
- prognos över till 2012

110 627 tkr
87 224 tkr
7 493 tkr

Rapport har lämnats till serviceförvaltningen den 14 mars 2011.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, och Karl-Johan Svärd,
gatu/hamn/parkchef föredrar ärendet. K-J Svärd redovisar möjliga
besparingar 2011 och 2012, samt en konsekvensbeskrivning.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2011.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att öka tekniska nämndens budgetram med 4 000 000 kronor för att
täcka underskottet för uppkomna kostnader utöver normalbudget för
snöröjning/sandupptagning,
2. att minska tekniska nämndens budgetram med 1 000 000 kronor med
anledning av att VA-verksamheten inte kan ta i anspråk eget kapital, samt
3. att öka tekniska nämndens investeringsram för VA-verksamheten med
5 000 000 kronor.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-03-29

9

Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/fastighets-, gata/hamn/parkoch VA/Renhållningsavdelningarna
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.224.049

§ 29
Avskrivning av kundfordringar 2010
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 24 januari 2011
avskrivning av kundfordringar i 2010 års räkenskaper till ett belopp av
230 769 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalat trots
påminnelse, krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Delegationsbeslut enligt tekniska nämndens beslut den 26 maj 2010 § 51
dnr 2010.156.002.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 januari 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 230 769 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad för respektive verksamhet i
bokslut 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gata/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.327.511

§ 30
Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs Österleden
Österleden är länets mest trafikerade väg med ca 33 000 fordon/ dygn.
Trafiksignalerna mellan Skeppsbrokajen och Blekingegatan är uttjänta
(ca 30 år gamla.) Dessa anläggningar kräver reparationer varje år och det
stora problemet är att det inte går att få tag i reservdelar om ett större fel
skulle inträffa.
Risken för driftstörningar och långvariga avbrott är stora och effekterna
utgör mycket stor påverkan på trafiken/trafiksäkerheten framför allt på
morgnar och eftermiddagar samt vid räddningstjänstens utryckningar.
Total investeringskostnad för tre nya trafiksignalanläggningar beräknas till
1 mnkr. Investeringen avses finansieras med 633 tkr från 2010 års
investeringsanslag trafiksignaler Trossö, 92 tkr från 2010 års investeringsanslag förändringar/ombyggnad infrastruktur samt resterande 275 tkr från
2011 års anslag nyanläggning/förbättringsarbeten.
Kapitalkostnaderna för investeringsutgiften beräknas på 1 mnkr och
uppgår till 93 tkr år ett. Avskrivningstiden är 20 år och räntekostnaden är
beräknad på 4,3 %.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd till tre nya trafiksignalanläggningar längs Österleden mellan Skeppsbrokajen – Blekingegatan,

forts. § 30
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-03-29

11

Sammanträdesprotokoll

forts. § 30
2. att investeringsutgiften, 1 000 000 kr, finansieras med 633 000 kronor
ur 2010 års anslag för trafiksignaler Trossö, 92 000 kronor ur 2010 års
anslag förändringar/ombyggnad infrastruktur samt 275 000 kronor ur 2011
års anslag nyanläggningar/förbättringsarbeten, samt
3. att tekniska förvaltningen erhåller kompensation för uppkommande
kapitalkostnadsökning om 93 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.289.291

§ 31
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Spandelstorpskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 23 februari 2011 § 46 lämnat
uppdrag åt tekniska förvaltningen att skyndsamt uppföra en fristående
byggnad om ca 300 kvm för elevverksamhet och personalutrymme på
Spandelstorpskolan. Barn- och ungdomsnämnden har i samma beslut
lämnat uppdrag åt tekniska förvaltningen att i Spandeltorpskolans matsal
färdigställa ytterligare 50 platser före den 1 augusti 2011.
Redan till läsåret 2011/2012 beräknas elevantalet öka med 36 elever, från
dagens 411 till 447. Ökningen sker i huvudsak inom F-klassverksamheten,
men även elevantalet i övriga klasser ökar.
I dagsläget utnyttjar Spandelstorpskolan sina lokaler maximalt.
År 2014 kommer skolan enligt prognostiserade elevökningar att ha 488
elever, i åldrarna 6-11 år. Det innebär en ökning av antalet elever med
20 % under perioden 2009-2014. Skolan har i nuvarande utförande ingen
möjlighet att hantera den väntade volymökningen.
Bedömd investeringskostnad för att uppföra en fristående byggnad om
ca 300 kvm och att bygga till ytan i matsalen för ytterligare 50 platser på
Spandelstorpskolan beräknas till 7 000 000 kronor, varav projekteringskostnaden beräknas uppgå till 700 000 kronor.
I bokslut daterat den 31 december 2010 har ej nyttjade anslag för
Spandelstorpskolan, 3,5 mnkr och Sturkö förtätning 2,6 mnkr begärts
överföras till 2011 för finansiering av utbyggnad av Spandelstorpskolan.
I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om överflyttning av
investeringsmedel från 2010 till 2011 föreslås en omdisponering av anslaget
för volymökning grundskolor för att finansiera utbyggnad av
Spandelstorpskolan.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela projekteringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs,
3. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
samt
4. att investeringsutgiften 7 000 000 kronor finansieras genom omdisponering
ur 2012 års anslag Grundskolor volymökningar.
_____
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Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.298.291

§ 32
Nya lokaler för vuxenutbildningen
Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
hitta nya, centralt belägna lokaler till vuxenutbildningen.
De efterfrågade lokalerna kräver en yta motsvarande cirka 2 500 kvm med
särskilt anpassade planlösningar. Tekniska förvaltningen har tillsammans
med utbildningsförvaltningen först och främst gått igenom möjligheterna
att lösa lokalfrågan inom egna fastigheter, men inte funnit några lämpliga
lokaler.
Det enda externa alternativ som står till förfogande och som uppfyller de
kriterier och önskemål som verksamheten har, är Försäkringskassans f d
lokaler i kvarteret Viborg, som ägs av PBA Karlskrona Malmö AB.
I denna fastighet finns tillräcklig lokalyta ledig på bottenvåningen och på
plan två för att rymma hela vuxenutbildningen, särvux och uppdragsutbildningen. Dessa lokaler är också relativt lätta att anpassa till de behov
som verksamheten ställer, vilket håller nere ombyggnadskostnaderna och
därigenom även den slutliga hyresnivån.
Den framförhandlade hyresnivån, inkluderande de investeringskostnader
som krävs för att ställa lokalerna i det skick som verksamheten kräver,
uppgår till 3,8 mnkr per år, exklusive hushållsel (vilken beräknas ligga runt
150 tkr per år). Den motsvarar hyresnivån som kommunen betalar för de
externt inhyrda lokaler där verksamheterna finns idag, 2,3 mnkr, med tillägg
av de i kommunfullmäktige beslutade extra anslagen, 1,5 mnkr, för
ändamålet att hitta centralt belägna lokaler för vuxenutbildningen.
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För att möjliggöra tidplanen med inflyttning senast 11 november 2011,
måste projektering och viss rivning påbörjas snarast.
Utbildningsförvaltningen ställer därför garantier upp till 1,0 mnkr till
fastighetsägaren för att täcka de kostnader som kommer att upparbetas fram
till dess att kommunfullmäktige beslutar i detta ärende.
Om kommunfullmäktige avslår hemställan går denna garanti in och ersätter
fastighetsägaren för gjorda utlägg upp till 1,0 mnkr.
Utbildningsförvaltningen har den 3 mars 2011, § 17, beslutat
1. att hos tekniska förvaltningen beställa projektering av lokaler
för vuxenutbildningen i kv Viborg samt att lämna begärd garanti
upp till 1 mnkr, samt
2. att lämna begärd garanti upp till 1 mnkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Yrkanden
Patrik Stjernlöf (M) yrkar återremiss för ytterligare utredning.
Ordföranden yrkar som tilläggsattsats:
att verksamheten styrs till plan över gatuplan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag
eller återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på eget tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla ordförandens förslag till tilläggsattsats röstar ja, den som vill avslå
densamma röstar nej.
Patrik Stjernlöf (M) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Lars-Göran Forss (M), Jörgen
Johansson (C), Roger Poka (MP) och ordföranden.
Följande röstar nej: Åke Håkansson (S), Lotta Törnström (S),
John-Erik Danerklint (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik Andersson (S),
Pia Pålsson (S) och Paul Cederholm (SD).
Tekniska nämnden beslutar med 7 nej-röster mot 5 ja-röster att avslå
ordförandens tilläggsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att ge tekniska förvaltningen tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal
med en initial hyra på 3,8 mnkr per år med PBA Karlskrona Malmö AB
avseende lokaler för vuxenutbildningen i fastigheten Viborg 34, med
inflyttning senast 11 november 2011.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.266.450

§ 33
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 25 februari,
reviderad den 14 mars 2011, inkommit med revideringsförslag avseende
mindre ändringar i gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Nu gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige
den 26 februari 2009 och är nu i behov av vissa förtydliganden och mindre
ändringar.
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning enligt
15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning inte
behöver beaktas.
I samband härmed uppmanar tekniska nämnden VA/Renhållningsavdelningen att i god informera om tömningstider 2012 på Karlskrona
kommuns hemsida.
Tekniska nämnden uppmanar VA/Renhållningsavdelningen att informera
om tömningstider 2012 i god tid på Karlskrona kommuns hemsida.
Renhållningsingenjör Christer Carlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att revidera gällande renhållningsordning avseende mindre ändringar i
gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen,Gata/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1608.514

§ 34
Ändring av felparkeringsavgift
De nuvarande felparkeringsavgifterna är 300 eller 400 kr, där det högre är
när fordonet står trafikfarligt.
Nivån på avgifterna antogs av kommunfullmäktige 1991 och sedan dess har
ingen justering gjorts. När tekniska förvaltningen har gjort en jämförelse
med andra kommuner ligger felparkeringsavgifterna i Karlskrona kommun
långt under de flesta kommuner.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 december 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag att höja felparkeringsavgiften för de förseelser
som innebär att fordon står där förvaltningen anser olämpligt och behålla
nivån på felparkeringsavgiften när avgiften inte är erlagd eller att tiden har
gått ut. Följande felparkeringsavgifter i fyra nivåer föreslås införas: 300,
500, 700 och 1 000 kr.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2011,
§ 2.
Förslaget på vilka förseelser som ger de olika avgifterna är:
300 kr
• Ej erlagd avgift
• Stått för länge på avgiftsfri plats

forts. § 34
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forts. § 34
500 kr
• Förbud att parkera
• Allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng

700 kr
• Förbud att stanna eller parkera
• Plats för visst fordonsslag
• Ändamålsplats, busshållplats, vägkorsning och körbana för
linjetrafik
• Mot färdriktning/längdriktning

1 000 kr
• Plats för rörelsehindrad
• Övergångsställe/cykelöverfart
• Gång-/cykelbana
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att anta de nya felparkeringsavgifterna.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.444.512)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen,Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1360.512

§ 35
Svar på medborgarförslag angående hastighetssänkning och farthinder
på Lingonvägen
Christian Wentzel har i ett medborgarförslag föreslagit en hastighetssänkning
från 50 km/h till 30 km/h på Lingonvägen i Karlskrona. Utöver detta att två
farthinder anläggs på Lingonvägens sträckning från vägstart till
T-korsningen och att hindren utförs antingen permanent med asfalt eller
löstagbara.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 december 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
1. Att sänka hastigheten till 30 km/h är Karlskrona restriktiva med på
lokalgator. Lingonvägen är dessutom en återvändsgränd och således
är där ingen genomfartstrafik.
2. Vid problem på lokalgator anläggs bara vägbulor i undantagsfall.
Tekniska förvaltningen hänvisar förslagsställaren till Karlskrona kommuns
hemsida där man kan ansöka om att få sätta upp blomlådor på vägen för att
sänka hastigheten.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2011,
§ 3.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.415.510)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1206.312

§ 36
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen i
Lyckebyområdet
Lyckeby Gille har i ett medborgarförslag framfört att infrastrukturen
i Lyckebyområdet inte följt med i utvecklingen. Föreningen menar att
utvecklingen av Verköhamnen har medfört och kommer att medföra
ytterligare påfrestningar i området och vill att kommunen omgående
ser över den trafiksituation som råder i Lyckeby, inklusive bättre
anslutningsväg till Verkö hamn varvid framför allt gällande plan för
Bengtsaleden bör beaktas.
I samband med fastställande av översiktsplanen 2030, gav
kommunfullmäktige miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att göra
en fördjupad översiktsplan över Lyckebyområdet. Inriktning och bakgrund
kan antas baseras på frågor beträffande öst- västliga förbindelser
mellanstaden - Vedeby/Lyckeby, samt trafikfrågor i Lyckeby-området, med
fokus på oönskad smittrafik till och från Verkö.
Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens begäran om medel för
upphävande av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård - Lösen
(Bengtsaleden) har kommunstyrelsen den 1 februari 2011 bland annat
beslutat följande:
- att hänskjuta miljö- och byggnadsnämndens yrkande om en utökad
budgetram för genomförande av uppdraget avseende upphävande av
detaljplanen för vägförbindelse Köpingegård - Lösen (Bengtsaleden) till
kommande budgetberedning, samt
- att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lyckeby genomförs i
samband med processen avseende upphävande av detaljplanen för
Bengtsaleden.
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forts. § 36
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
_____

Pga jäv deltog inte ordföranden i handläggningen av detta ärende.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.313.814)
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.862.814

§ 37
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården
Ett medborgarförslag från Erika Andersson och Michael Ryge har inkommit
till Karlskrona kommun och lämnats till tekniska nämnden för yttrande.
Medborgarförslaget ska behandlas i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen. Förslaget gäller önskemål om att fler ridvägar ska anläggas i
Bastasjö/Hässlegården, då ridvägarna i området upplevs utslitna.
Bastasjö friluftsområde ska enligt Översiktsplan 2030 fortsätta att utvecklas
som Karlskrona kommuns stora rekreationsområde och föreslås kopplas
samman med friluftsområdena vid Mörtsjöåsen och i Rödeby. I planen
föreslås också bostadsutbyggnad i området, vilket kan innebära förändringar
i redan befintliga spår och stigar i Bastasjöområdet. Karlskona-Lyckå
Ridklubb nyttjar idag ridvägarna och stigarna i Bastasjö. Ridskolan kan
dock komma att flyttas. Beroende på eventuell ny lokalisering och om
möjlighet finns att anlägga ridvägar och stigar i det nya området kan
ridbehoven i Bastasjö komma att förändras. Det är också viktigt att ha i
åtanke att för många stigar och vägar i ett område kan få det att kännas
splittrat och minska känslan av att man befinner sig i ett naturområde.
En fördjupad översiktsplan är föreslagen att göras kring Bastasjöområdet.
I kommunen ser man också över möjligheterna att ta fram en mångbruksplan som bland annat visar hur olika intressenter kan samexistera i och
nyttja området. Dessa båda planer bör göras i samarbete med varandra.
När områdets framtid är utredd kan det bli aktuellt att anlägga nya ridvägar.
På grund av de osäkerheter som finns kring Bastasjöområdet och att det för
närvarande saknas ekonomiska medel är det i nuläget inte aktuellt att
anlägga i nya ridvägar i området.
Samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen har skett.
forts. § 37
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forts. § 37
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 38
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 9 februari 2011.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 15 februari 2011.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2011.117.452
2011.122.452
2011.134.452
2011.172.452
2011.177.452
2011.203.452
2011.275.452
2011.293.452
2011.296.452
2011.303.452
2011.312.452
2011.355.452
Disposition av 2011 års anslag för paviljonger Nättrabyskolan.
Dnr 2011.249.291
Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektiviseringar,
Jänkebergs VP.
Dnr 2011.283.299
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forts. § 38
Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt Sturkö brandstation.
Dnr 2011.244.299
Disposition av 2011 års anslag till projekt nya serviser avlopp.
Dnr 2011.325.350 och 2011.325.350
Ersättning för vattenskada Backabovägen 56D och Grävlingen 4.
Dnr 2011.44.185
Anbud
Värdering av Kristianopels Camping
Dnr 2011.185.052
Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Ekebergsvägen,
Karlskrona kommun.
TN 15/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Stortorget,
Karlskrona.
TN 18/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande
och parkering på Stortorget, Karlskrona.
TN 19/11
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Vedeby Gata,
Karlskrona kommun.
TN 20/11
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Arenavägen,
Karlskrona kommun.
TN 21/11
Upphävande av lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på
Björkholmskajen, Karlskrona kommun.
TN 22/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 39
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 3 februari 2011, dnr 551-316-10, 108050-005, MPD 01-11
Upphävande och ändring av villkor i gällande tillståndsbeslut avseende
Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.991.351
2. Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2011, dnr 581-2791-10
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2011
i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.1313.438
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 februari 2011 § 64
Tidsbegränsat bygglov i tre år och bygganmälan för nybyggnad av
övernattningsstugor på fastigheten Sandhamn 13:1.
Dnr 2011.259.231
4. Länsstyrelsens beslut den 28 februari 2011, dnr 555-2884-10
Underrättelse om driftstörning på inkommande vatten till Koholmens
avloppsreningsverk.
Dnr 2011.279.351
5. Länsstyrelsens beslut den 1 mars 2011, dnr 555-661-10,
1080-50-005
Angående anmälan om utökat geografiskt upptagningsområde för
Koholmens reningsverk.
Dnr 2010.266.351
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§ 39.
6. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 februari 2011 § 47
Lokalbehov Rosenholmsskolan.
Dnr 2011.288.291
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-6.
_____
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§ 40
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående utredning om kajen som vittrar
sönder i handelshamnen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Enligt kommunallagen företräder SKTF och har yttranderätt för sina
medlemmar i frågor rörande personal och arbetsmiljö.
SKTF ser därför att två punkter tas med på tekniska nämndens dagordning:
- Personal
- Arbetsmiljö
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.359.002

§ 41
Ansvar för skötsel av ett dämme i utloppet ur Björkerydssjön i
Nättraby
Karlskrona kommun, näringslivsenheten har inom ramen för ett EU-projekt
ansökt om vattendom för att uppföra ett dämme i Björkerydssjön där sättar
får placeras i dämmet från den 1 april till den 15 september. Miljödomstolen
beviljade vattendom för detta med ett antal villkor den 2 juli 2010
M 2199-09. Vissa frågor hänsköts till länsstyrelsen att fatta beslut om.
Länsstyrelsen kräver bland annat att Karlskrona kommun utser någon
person som har det övergripande ansvaret för att kontrollprogrammet,
anläggningens drift och skötsel och gällande tillståndsvillkor följs.
Nättrabyån utgör en av reserverna i Karlskronas framtida vattenförsörjning i
Johannishusprojektet. Det är därför positivt att skapa en extra vattenvolym
sommartid i Björkerydssjön. Karlskrona kommun har tidigare övertagit
SCA´s vattendom i sjön Hörnen som rinner till Nättrabyån.
Där innehålls en vattenvolym som också utgör en reserv.
Tekniska förvaltningen skall inte betala någonting för bygget av dämmet,
men svara för framtida drift och skötsel.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att VA/Renhållningschefen har det personliga ansvaret för drift och
skötsel av dämmet i utloppet ur Björkerydssjön.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 april 2011
§ 42 Personal
§ 43 Arbetsmiljö
§ 44 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 mars 2011

§ 45 Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010,
större än 5 mnkr
§ 46 Fördjupningsområden inom Tekniska nämnden
§ 47 Svar på medborgarförslag: Gasolgrillar på allmän plats
§ 48 Deltaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 49 Förslag till detaljplan för Tältet 1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 50 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 51 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 26 april 2011 14.00-15.25

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (KD)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz §§ 48-52
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

SKTF

Jan-Olof Johansson
Morgan Mattsson

Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

§§ 42-51

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 11 maj 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 42
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 43
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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Akten

§ 44
Information
Investeringsuppföljning per den 31 mars 2011.
Dnr 2011.285.042
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.436.042

§ 45
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010,
större än 5 mnkr
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 7 april 2011 inkommit
med slutredovisning avseende avslutade investeringsprojekt
per den 31 december 2010 enligt Riktlinjer för investeringar i Karlskrona
kommun.
Under 2010 har 100 investeringsprojekt avslutats, varav i tio investeringsprojekt har investeringsutgiften överstigit 5 mnkr.

Avslutade investeringar 2010
fastighetsverksamhet
Jämjö förskola
Lokal Marinens musikkår
Bastasjö autistboende
Rosenfeldtsk ombyggn, etapp II
Hasslö förskolelokaler

76 785
budget
20 650
13 300
19 500
16 700
6 635

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

66 832
utfall
16 326
12 681
15 796
15 393
6 635

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

9 953
diff
4 324
619
3 704
1 307
0

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Avslutade investeringar 2010
VA-verksamhet
VA-ledningar Mölletorp-Lyckåborg
Avloppsledning Sturkö-Verkö
Överföringsledning Kristianopel
K-na vattenverk renvattenpumpstation
Avloppsledning Trummenäs-Verkö

48 000
budget
5 500
5 500
11 000
18 000
8 000

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

49 368
utfall
5 515
5 476
9 738
17 960
10 678

tkr -1 368
tkr
diff
tkr
-15
tkr
24
tkr 1 262
tkr
40
tkr -2 678

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Totalt avslutade projekt >5 000 tkr
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forts. § 45
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2010 överstigande
5 mnkr.
_____
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De valda
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Serviceförvaltningen, chefen för löneheten
Akten

2011.472.009

§ 46
Fördjupningsuppdrag inom Tekniska nämnden
Tekniska nämndens ordförande föreslår att man inom nämnden
utser ledamöter med särskilt uppdrag att fördjupa sig i specifika
verksamhetsområden. För varje område utses två representanter.
Aktuella verksamhetsområden är:
Fastighet
Gata
Hamn
Park
VA
Renhållning
Uppdraget är att studera varje verksamhetsområdes potential till
förbättring och utveckling. Avsikten är att redovisning ska ske med
ett verksamhetsområde per nämndsammanträde.
12 representanter utsågs bland tekniska nämndens ledamöter, fem
från alliansen, sex från socialdemokraterna och en från
Sverigedemokraterna.
Tekniska nämnden beslutar att
att inrätta fördjupningsområden och utse följande ledamöter:
- Fastighet
Roger Poka (MP) och Tommy Sundahl (S)
- Gata
Peter Bäckström (M) och Lotta Törnström (S)
- Hamn
Lars-Göran Forss (M) och John-Erik Danerklint (S)
- Park
Jörgen Johansson (C) och Pia Pålsson (S)
- VA
Gunilla Ekelöf (FP) och Patrik Andersson (S)
- Renhållning Paul Cederholm (SD) och Claes-Urban Persson (S)
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.411.409)
Tekniska förvaltningen,Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1207.409

§ 47

Svar på medborgarförslag: Gasolgrillar på allmän plats
Filip Issal, Nättraby, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås följande åtgärder:
- På ett flertal ställen i Karlskrona, placera ut gasolgrillar. ”Grillen kan
liknas vid en jättegrill där gasen släpps på under en begränsad tid och
antänds efter betalning genom myntinkast. Tjänsten kan säkert kompletteras
med en sms-tjänst”.
Som motivering framförs bland annat att ”Genom att sätta upp grillar av
detta slag på vissa platser kommer fler att vilja vistas utomhus samt att
skräpet och grilloset kommer att minska”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Parkenheten satsar alla investeringar i underhållet av lekplatser, som är
eftersatta, och har inte ekonomiska resurser att genomföra ett projekt där
enheten placerar ut gasolgrillar.
I kontakt med räddningstjänsten informerar de om att gasol är mycket
explosivt, i små mängder, jämförbart med dynamit. Därför krävs speciell
skyddsbyggnation och daglig kontroll av föreslagna grillar.
Vårt klimat gör dessutom att grillarna måste skyddas under vintern.
Det kommer att bli en utökad drift som tekniska förvaltningen inte har
möjlighet att ombesörja.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Akten

2011.356.214

§ 48
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planområdet är beläget på Skavkulla backe, sydväst om samhället Nättraby,
ca 16 km från Karlskrona centrum och omfattar fastigheterna Skavkulla 1:2
samt Färmanstorp 4:1. Fastigheterna är privatägda och planen medger att
fastigheten kan bebyggas med ca 16 nya hus för permanentboende, men
även möjlighet till radhus.
Exploatören kommer att svara för all nödvändig utbyggnad av infrastruktur
med vägar inklusive belysning, vatten och avlopp etc inom planområdet samt
en breddning av del av Skavkullavägen. Efter godkänd utbyggnad av vägar,
gång- och cykelvägar (gc-vägar) och dylikt skall dessa övertagas till drift och
underhåll av en samfällighetsförening.
Fastighetsägaren/exploatören har det fulla ansvaret för genomförandet av
planen.
Planområdet ansluts till det befintliga kommunala VA-nätet.
Avfallshantering sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Området ansluts till befintligt eldistributionsnät
För området föreslås lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Ett dagvattensystem läggs i ny lokalgata som leder dagvattnet till
fördröjnings- och infiltrationsmagasin utanför planområdet i öster.
I kommunens översiktsplan för 2030 framförs bland annat att det saknas
gc- väg utmed Mjöviksvägen mellan Parkvägen och Orredalsvägen.
Denna gc-väg är framför allt viktig för de boende i Skillingenäs och
Skavkulla.
Väghållare för Mjöviksvägen är Trafikverket.
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forts. § 48
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april, reviderad den 13 april 2011 inkommit med yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län, samt
2. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillskriva Trafikverket med
en begäran om att bygga gång- och cykelvägen utmed Mjöviksvägen mellan
Parkvägen och Orredalsvägen snarast möjligt.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Akten

2011.79.214

§ 49
Förslag till detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka området för
skoländamål i anslutning till befintlig förskola i Bastasjö.
Montessori vill utöka sin verksamhet med en f-6 skola med språkinriktning.
För att åstadkomma större flexibilitet ingår även befintlig förskola i
detaljplanen.
Planområdet ligger vid Bastasjövägen i anslutning till Bastasjö förskola,
öster om det nya bostadsområdet i Bastasjö som ligger i Karlskronas norra
del, mellan Hässlegården och Bastasjön. Karlskrona kommun äger marken.
Under samrådstiden tillstyrkte tekniska nämnden ett planförslag för
skoländamål i anslutning till befintlig förskola i Bastasjö.
Tillfarten till skolan föreslogs ske från Strövarevägen.
Under samrådstiden framfördes även önskemål från boende att skapa en
tillfart från Bastasjövägen i väster, varför nu föreliggande planförslag även
omfattar Bastasjövägen i väster så att tillfart till skoltomten kan ske härifrån.
Väster om förskolan längs med Strövarvägen finns en gångväg och
Kryddgatan har gång- och cykelväg till busshållplats samt Hässlegården.
Mellan planområdet och bostadstomterna i nordväst går ett motionsspår som
leder till Bastasjön.
Ny bebyggelse ansluts till befintliga VA-ledningar.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april 2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Tältet 1 m. fl. Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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§ 50
Delegation
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 24 januari 2011.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 22 mars 2011.
Beslut
Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt ombyggnad Östersjöskolan.
Dnr 2011.369.291
Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning för parkering på
Hantverkaregatan, Karlskrona kommun.
TN 23/11
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på Österleden, Karlskrona
kommun.
TN 24/11
Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på Södra Bellevuevägen i
Lyckeby, Karlskrona kommun.
TN 25/11
Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Jämjö, Karlskrona kommun.
TN 26/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 51
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2011, § 55
Investeringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena
Karlskrona (TAK).
Dnr 2010.1184.292
2. Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2011, dnr 505-3133-10, 505-3135-10
Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i fråga om
anmälan om installation av värmepump för utvinning av ytjordvärme,
fastigheten Hillerslätt 1:5 och 1:9 i Ronneby kommun.
Dnr 2011.234.423
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 mars 2011, § 98
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolbyggnad på fastigheten
Fredriksdal 8:11.
Dnr 2011.249.291
4. Växjö Tingsrätts (Miljödomstolen) dom daterad den 21 mars 2011,
mål nr M 2563-10
Överklagat beslut
Länsstyrelsens beslut den 23 juni 2010, dnr 551-3708-05
Fastställande av slutliga villkor avseende ledningsnätet och för utsläpp av
avloppsvatten, Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2010.888.351
5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom den 22 mars 2011 mål nr 2068-10
Överklagat beslut
Tekniska nämndens beslut den 24 mars 2010 § 25
Ny taxa masonitstugor
Dnr 2010.321.335
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forts. § 51
6. Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2011, dnr 258-573-2011
Avlysning av vattenområde västra delen av Wämöviken från och med
den 1 april till och med den 31 juli 2011.
Dnr 2011.379.557
7. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 15 mars 2011, § 48
Information om planskildhet vid korsning vid Bergåsa.
Dnr 2011.378.109
8. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 28 mars 2011, § 57
Bokslutsberedning 2010.
Dnr 2011.434.042

Kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011
9. § 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012-2013.
Dnr 2010.692.041
10. § 28
IT Infrastrukturprogram.
Dnr 2011.435.534
11. § 29
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2011.
Dnr 2011.430.004
12. § 35
Svar på medborgarförslag om att sälja stenar till den spanska trappan
genom idrottsföreningar.
Dnr 2010.1486
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-12.
_____
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§ 52
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer frågan ”Vad är tekniska nämndens
uppdrag/roll när det gäller hyresnivåerna för Vuxenutbildningen”?
Ordföranden och förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Hoglands Park/Parkgatan
Lindy Olofsson (M) påpekar farligheten i att lekplatsen ligger i anslutning
till busshållplatsen.
Information kommer att ske vid tekniska nämndens maj-sammanträde.
3. Lyckå Slottsruin
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om att städning/uppsnyggning
runt ruinen har skett. I samband härmed ställs fråga om utplacering av
soptunnor kan ske.
4. Patrik Andersson (S) ställer fråga angående ny taxor för masonitstugorna
Dragsö och Skönstavik.
Jörgen Johansson (C) ställer fråga angående parcellerna på Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
5. Lindy Olofsson (M) ställer fråga angående citybussen på Trossö.
Ordföranden och projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 maj 2011
§ 52 Personal
- Inrättande av personalnämnd

§ 53 Arbetsmiljö
- Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 7 april 2011

§ 54 Information
-

Personalnyckeltal per den 31 mars 2011

-

Organisationsförändring inom gata/hamn/parkavdelningen samt tillsättande av hamnchef.

-

Tekniska nämndens målprogram 2011-2014.

§ 55 Delårsbokslut per den 30 april 2011, prognos 2011
Extra ärende
§ 56 Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpsskolan
§ 57 Förslag avseende fastighetsavdelningens städverksamhet
§ 58 Upplåtelse av offentlig plats för serveringsvagnar
§ 59 Yttrande över Biogas i Blekinge
§ 60 Svar på yrkande om krav på toaletter i Kristianopel
§ 61 Svar på medborgarförslag: Bygg en handikappväg i ”Mördarbacken” på väg
upp till Hässlegården
§ 62 Svar på medborgarförslag: Bygg gång- och cykelväg längs Torhamnsvägen
från Jämjö samhälle till Hallarums badplats
§ 63 Svar på medborgarförslag: Cykelbana Hasslö – Almö – E22
§ 64 Svar på medborgarförslag: Förslag till förbättrad cykelbana vid korsningen
Infartsleden (Ronnebyvägen) vid Skönstaviks camping
§ 65 Svar på medborgarförslag: Samla ihop skräp i Jämjö
§ 66 Svar på medborgarförslag: Vägarbeten delas upp så att inte alla är samtidigt

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-24

2

Sammanträdesprotokoll

§ 67 Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området Sunna kanal fram till
Skönstavik
§ 68 Svar på medborgarförslag: Ny gångbro över Lyckebyån
§ 69 Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån
§ 70 Svar på motion: Utbyggnad av gång- och cykelväg längs del av Mjöviksvägen
i Nättraby
§ 71 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 72 Meddelanden
§ 73 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 24 maj 2011 14.00-16.10

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ekonomiansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin §§ 52-57
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd

SKTF

Jan-Olof Johansson §§ 53-54
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

§§ 52-73

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 1 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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SKTF
Förvaltningschef Anders Jaryd
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2011.629.020

§ 52
Personal
Inrättande av personalnämnd
SKTF föreslår att Karlskrona kommun ska inrätta en särskild personalnämnd
som ska vara kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet.
Nämnden ska inom sin verksamhet hålla kommunhälsan och därtill ansvara
för eventuellt förekommande personaltvister, disciplinärenden, anmälda
diskrimineringar, kränkningar m fl händelser. SKTF önskar få samtliga
kommunens nämnders syn på föreslagen lösning.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 5 maj 2011 att
nuvarande personaldelegation under kommunstyrelsen utgör en effektiv
ärende- och beslutsinstans för flertalet av de centrala frågor som SKTF
pekar på. I övrigt hanteras många av personalfrågorna direkt inom
förvaltningen och erfarenheten är att många problem med fördel löses
nära verksamheterna.
Tekniska nämnden beslutar
att inte tillstyrka inrättande av en särskild personalnämnd.
_____
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§ 53
Arbetsmiljö
- Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 7 april 2011 redovisas i § 72 Meddelanden.

_____
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§ 54
Information
- Personalnyckeltal per den 31 mars 2011
Dnr 2011.319.026
- Organisationsförändring inom gatu/hamn/parkavdelningen samt tillsättande av
ny hamnchef behandlas vid tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2011.
- Förslag till tekniska nämndens målprogram 2011-2014.
Programmet ska bearbetas och kompletteras i respektive partigrupp, därefter gör
tekniska förvaltningen en sammanställning och programmet behandlas vid tekniska
nämndens sammanträde den 30 augusti 2011.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2011.285.042

§ 55
Ekonomiskt utfall och årets händelser per den 30 april 2011 samt
prognos för 2011
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar,
park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamhet, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering för
verksamheterna i egen regi.
Kommunfullmäktige (KF) beslutade den 25 mars 2010-03-25 att upphäva
beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010 med 14 mnkr
och att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
Budgetramen för planerat underhåll 2011 minskas med 14 mnkr i förhållande
till budget 2010 och återställs till budgetnivån som gällde för 2008, innan
den senaste underhållstimeouten.
Budgetramar och resultatkrav
Avstämd budgetram den 31 mars 2011 för skattefinansierad verksamhet
uppgår till 73,4 mnkr.
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat beslutat resultatkrav på
1,9 mnkr, varav avkastningskrav på avgiftsfinansierad gatuverksamhet
(gatuparkering) 2,9 mnkr och budgeterat ianspråktagande av eget kapital
inom VA-verksamheten med 1 mnkr.
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forts. § 55
Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till
redovisningsrådets rekommendationer gjordes 2010, vilket innebär att
VA-verksamhetens egna kapital har förbrukats och resultatkravet föreslås
ändras till ett nollresultat. Som en följd av redovisningsändringen föreslås
också en utökning av VA-verksamhetens investeringsram med 5 mnkr så att
inte förnyelseinsatserna på Karlskrona Vattenverk äventyras.
Tekniska nämnden har hemställt om detta till KF i februariuppföljningen.
Planerat underhåll
Budgetramen för planerat underhåll 2011 minskas med 14 mnkr i förhållande
till budget 2010, vilket motsvarar 9 mnkr för tekniska nämndens fastigheter
och 5 mnkr för tekniska nämndens gator/vägar och övriga anläggningar.
Planerat underhåll för 2011 är återställt till budgetnivån som gällde för 2008,
före den senaste underhållstimeouten.
Verkö hamnverksamhet
Gasrörsprojektet i Verkö industrihamn är försenat jämfört plan. Intäkterna
från gasrörsprojektet 2011 kommer inte gata/hamn/parkavdelningen till del,
då budgetramen sänkts 2010 med 1,8 mnkr och 2011 med 9,7 mnkr, totalt
11,5 mnkr. Årets prognostiserade intäkter blir 9,6 mnkr, vilket avviker mot
budget med 1,9 mnkr.
Prognosen förutsätter att avstämning görs i årsbokslutet för resultatreglering
till 2012, då intäkter inkommer.
Säkerställd driftkostnadsbudgetering
Förvaltningen inriktar sin ekonomi- och verksamhetsstyrning att som
första prioritet säkerställa den grundläggande normala driftkostnaden och
att därefter uppnå mesta möjliga utfall i underhållsåtgärder.

Tekniska förvaltningens verksamheter, prognos 2011 är
nollresultat.
Centrala verksamheters prognos är nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet prognos 2011 -2,0 mnkr
• Avdelningens samlade prognos 2011 pekar på ett underskott på 2 mnkr.
Vinterväghållningens totala årsbudget är 6,5 mnkr, uppdelat på 4,4 mnkr för
vårvintern och 2,1 mnkr för höstvintern. Årets vintersäsong har kostat
8,2 mnkr i vinterväghållning och periodens budget har därmed överskridits
med 3,8 mnkr. Besparingar för att möta periodens underskott utgörs av
minskad slaghackning, vassröjning, väglinjemålning, borttagning av fontän,
summa 0,8 mnkr och minskat beläggningsunderhåll 1 mnkr, totalt 1,8 mnkr.
forts. § 55
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forts. § 55
Fastighetsavdelningen prognos 2011 +1 mnkr
• Prognosen för avdelningen om 1 mnkr kommer att nås genom
omdisponering av det planerade underhållet.
•

VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2011 +1 mnkr
Ökade intäkter med anledning av fler renhållningskunder.

Periodens resultat, avvikelse mot budget -9 971 tkr
De flesta av tekniska förvaltningens verksamheter är säsongsbetonade och
budgeten är inte periodiserad, vilket kan förklara en stor del av budgetavvikelsen. Arbetet med periodiserad budget måste prioriteras under resten
av året.
Den negativa budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på att
• Periodens budgetavvikelse för vinterväghållning är -6,1 mnkr mot 4/12
av årsbudgeten.
• Den positiva budgetavvikelsen för hamnrörelsen beror på att årets totala
intäkter för gasrörsprojektet bokförts för perioden mot 4/12 av
årsbudgeten, budgetavvikelse +5,2 mnkr.
• Småbåtsverksamhetens överskott beror på att hela årets avgifter har
bokförts och jämförs med budget för fyra månader, budgetavvikelse
+1,6 mnkr.
• Fastighetsverksamhetens lägre hyresintäkter, -1,9 mnkr.
• Fastighetsverksamhetens planerade underhåll, -3,6 mnkr.
• Fastighetsverksamhetens löpande underhåll, -2,5 mnkr.
• Budget för VA:s brukningsavgifter räknades upp efter bokslut 2010 med
mer än taxehöjningen, vilket nu kan ses som något optimistiskt.
Brukningsavgifterna uppvisar ett minus mot budget på 1,8 mnkr.
• Kostnader för VA-sanering i samband med fjärrvärmeutbyggnaden på
Saltö har redovisats som underhåll i resultatet. Rörnät ligger därför med ett
minus på 1,8 mnkr. När det extrabegärda investeringsanslaget på 5,0 mnkr
erhålls som kompensation för att anläggningsavgifterna periodiseras,
kommer projekt för 2,0 mnkr att bokföras om till investering.
• Renhållningsverksamhetens positiva budgetavvikelse beror på att
intäkterna är budgeterade i 12-delar och utgifterna är högre på sommaren.
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Måluppföljning
KF har antagit mål för tekniska nämndens verksamheter för 2011 som styr
mot god ekonomisk hushållning. Tekniska nämnden ska under våren 2011
utarbeta ett målprogram för mandatperioden 2011-2014.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2010. Uppföljning av
tekniska förvaltningens mål för god ekonomisk hushållning redovisas
nedan.
Skattefinansierad verksamhet
KF mål: Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka i förhållande till det
oplanerade.
Uppföljning: Periodens planerade underhåll uppgår till
37 kr/m², vilket är 12,0 mkr av årets budgeterade underhållsinsats 25,3 mkr
jämfört med 19 kr/m² för samma period 2010.
KF mål: Under 2011 ska minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet
ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi.
Uppföljning: De tre fastigheter som uppfyller detta mål under 2011 är
Nättrabyskolan, Jändelskolan och Ramdala medborgarhus.
KF mål: 2011 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende
av fossila bränslen.
Uppföljning: Under 2011 kommer fem oljeeldade anläggningar att
avvecklas och ställas om för annan värmeproduktion; Östra Torpskolan,
Nättrabyskolan, Jändelskolan, Jänkeberga och Ramdala medborgarhus.
Vid årets slut kommer 14 oljeeldade anläggningar att återstå.
Nytt mål för avveckling är av tekniska nämnden satt till 2014.
KF mål: Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar ska minska.
Uppföljning: Energiförbrukningen har minskat från 110 kWh/kvm
den 31 december 2010 till 100 kWh/kvm.
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KF mål: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik ska minska.
Uppföljning: Energiförbrukningen för gatubelysning beräknas baserat på
effekt och drifttid. Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik är 452 kWh per ljuspunkt, jämförelsetal med
den 31 december 2010 är 452 kWh per ljuspunkt. KLIMP-anslag avseende
dimring är godkänt och arbeten pågår avseende byte till lågeffektarmaturer
och dimring kommer områdesvis påbörjas under hösten 2011.
KF mål: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka.
Uppföljning: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg är fortfarande tre.

Avgiftsfinansierad verksamhet
KF mål: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med
anmärkning, ska minska.
Uppföljning: Nyckeltal som femårsmedelvärde är inte möjligt och inte
heller relevant att redovisa för del av året. Startåret föreslås att ändras till
2007 som är första året med relevanta jämförelsedata.
KF mål: Antalet flerfamiljshus med möjlighet till sortering av
hushållsavfall ska öka.
Uppföljning: Vid utgången av perioden har 88 % av boende i flerfamiljshus
valt sortering av hushållsavfall.
KF mål: Andelen hushåll som har valt sortering av hushållsavfall ska öka.
Uppföljning: Vid utgången av perioden har 97 % av permanentboende i
villa valt sortering av hushållsavfall
Investeringar

Investeringsuppföljning 2011, status 2011-04-30
Total budget t o m 2011

399 682 tkr

Avslutade investeringar 2011

19 590 tkr

Ej påbörjade investeringar

176 804 tkr

Pågående investeringar

203 271 tkr

- varav bokförda utgifter t o m april 2011
- varav prognos maj-december 2011
- prognos över till 2012

114 690 tkr
75 994 tkr
12 588 tkr
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Investeringsuppföljning per verksamhet
Skattefinansierade verksamheter

Gata/trafik

Hamn

Park

Fastighet

Projeketering

investeringar i tkr

Summa
skatte

Budget t o m 2011
Avslutade investeringar 2011
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar bokförd utgift t o m april 2011
Prognos maj-december 2011
Pågående investeringar, prognos över till 2012
RESULTAT

17 239
0
0
1 500
8 400
4 712
2 627
0
0

Avgiftsfinansierade verksamheter

7 355
0
500
0
1 050
3 393
2 412
0
0
Hamn

6 575
2 031
0
0
2 540
1 268
732
0
4
VA/RH

investeringar i tkr
Budget t o m 2011
Avslutade investeringar 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar bokförd utgift t o m april 2011
Prognos maj-december 2011
Pågående investeringar, prognos över till 2012
RESULTAT

1 775
0
0
0
165
877
733
0
0

48 050
12 036
3 500
1 000
8 000
8 854
14 696
0
-36

169 928
5 522
4 628
19 916
28 305
64 259
38 660
8 588
50

50 760
0
0
3 300
14 000
27 089
2 371
4 000
0

251 857
7 553
5 128
24 716
54 295
100 721
46 802
12 588
53

Johannishus-

Summa

Totalt

åsen

avgift

TN

98 000
0
0
0
80 000
4 237
13 763
0
0

147 825
12 036
3 500
1 000
88 165
13 968
29 192
0
-36

399 682
19 590
8 628
25 716
142 460
114 690
75 994
12 588
17

Antal investeringsprojekt t o m den 30 april 2011
Skattefinansierat

Gata/trafik

Avslutade investeringar 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar
SUMMA

Avgiftsfinansierat

Hamn

0
0
1
6
7
14
Gata/trafik

0
1
0
4
7
12
Hamn

Park

Fastighet

3
0
0
2
5
10
VA/RH

Projeketerings
verksamhet

9
2
5
8
41
65
Johannishus-

åsen
Avslutade investeringar 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar
SUMMA

0
0
0
0
0
0
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1
1
1
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0
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0
1
1
2

0
0
1
1
15
17
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12
3
7
21
75
118
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 maj 2011 inkommit med
redovisning och beslutsförslag.
Gun-Britt Sirbäck, ekonomiansvarig controller TF,
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef, och
Anders Kumlin, fastighetschef föredrar ärendet.
Fastighetschef Anders Kumlin lämnar i samband med sin föredragning
följande information i enlighet med
Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
Prognos för investeringsprojekt Telenor Arena (TAK) ger ett underskott
på ca -1 mnkr och täcks med överskott i andra projekt.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning.
Vidare beslutar tekniska nämnden
att i övrigt godkänna delårsbokslut per den 30 april 2011.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.150.291)
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Akten

2011.289.291

§ 56
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 23 februari 2011 § 46 lämnat
uppdrag åt tekniska förvaltningen att skyndsamt uppföra en fristående
byggnad om ca 300 kvm för elevverksamhet och personalutrymme på
Spandelstorpskolan.
Tekniska förvaltningen lade fram ett förslag på en lösning till ovanstående i
tekniska nämnden den 29 mars 2011 § 31. Tekniska nämnden godkände
detta förslag genom att bevilja både projekterings- och investeringstillstånd.
I kommunstyrelsen den 5 april 2011 § 82 gavs projekteringstillstånd, men
inte investeringstillstånd. Anledningen till att investeringstillstånd inte gavs
var att kommunstyrelsen gav tekniska nämnden uppdrag att i samråd med
barn- och ungdomsnämnden reducera den beräknade investeringsutgiften.
Vidare gavs dessa båda nämnder i uppdrag att inför och under projekteringsarbetet samråda med berörda barn och föräldrar.
Tekniska förvaltningen har nu i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram ett nytt förslag för att lösa det akuta, men även
långsiktiga behovet av utökat utrymme för Spandelstorpskolan.
Förslaget bygger liksom det tidigare förslaget på att uppföra moduler på del
av skolans grusplan. Samråd med berörda föräldrar och barn kommer att
inledas den 23 maj 2011 genom ett kvällsmöte där samtliga intressenter
träffas för att diskutera den föreslagna lösningen.
Bedömd investeringskostnad för Spandelstorpsskolan, för att uppföra en
fristående byggnad genom köp av moduler och grundläggning för dessa
samt anslutning till fjärrvärme, beräknas uppgå till 5,1 mnkr.
Denna investering innebär en utökad årshyra på 0,5 mnkr för barn och
ungdomsnämnden.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
samt
2. att investeringsutgiften på 5,1 mnkr finansieras med 3,5 mnkr från
2010 års anslag för Spandelstorpskolan samt med 2,6 mnkr från anslaget för
förtätning av Sturkö skola.
_____
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Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2011.593.001

§ 57
Förslag avseende fastighetsavdelningens städverksamhet
I Karlskrona kommun tillgodoses behovet av lokalvård bland annat genom
städverksamheter inom tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen),
barn- och ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Utöver detta
köps städtjänster externt från bland andra CooPartner, HS-städ och ISS.
Externa köp av städverksamhet avser både kontinuerligt återkommande
lokalvård likväl som enstaka insatser, exempelvis fönsterputsning.
Syftet bakom upprättandet av serviceförvaltningen var att skapa
samordningseffekter i verksamheter som griper över eller berör flera
förvaltningar. Tekniska förvaltningen ser möjligheter att uppnå sådana
effekter genom att samla kommunens samtliga städresurser under en och
samma förvaltning, serviceförvaltningen. En annan effekt som skulle uppnås
genom en sådan omläggning är att fastighetsavdelningens verksamhet skulle
renodlas och att man därigenom kan fokusera på avdelningens
kärnverksamhet – fastighetsförvaltning.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, som ett första steg,
tillsammans med serviceförvaltningen utreder möjligheten att flytta tekniska
förvaltningens städverksamhet till serviceförvaltningen, samt
2. att till kommunstyrelsen redovisa resultatet av utredningen under
november månad 2011.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-24

18

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Nordea Bank AB
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1590.311

§ 58
Upplåtelse offentlig plats för serveringsvagnar
Ärendet behandlades vid tekniska nämndens sammanträde
den 21 december 2010 § 124 varvid nämnden beslutade att återremittera
ärendet till tekniska förvaltningen med uppdrag att hitta en lösning för
förhyraren på Ronnebygatan innan tekniska nämnden fattar beslut i ärendet.
Förhyraren på den sista kvarvarande platsen för serveringsvagn har på eget
initiativ sagt upp platsen och har inte sökt tillstånd för annan placering.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen anser tekniska förvaltningen
att den sista platsen på Ronnebygatan bör utgå och att det därmed ej längre
ges tillstånd för placering av serveringsvagnar på Ronnebygatan.
Tekniska nämnden beslutar
att platsen för serveringsvagn på Ronnebygatans gågata utgår från och med
1 juni 2011.
_____
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2011.221.370)
Förvaltningschef Anders Jaryd
Akten

2011.600.370

§ 59
Biogas i Blekinge
Kommunledningsförvaltningen har översänt ett förslag till avsiktsförklaring som Västblekinge Miljö AB erbjuder kommunerna i Blekinge
att underteckna. Avsikten är att i Blekinge tillskapa gemensamma
förutsättningar för framställan av fordonsgas. Ägarna till Västblekinge
Miljö AB har beslutat att uppföra en rötningsanläggning för matavfall och
uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsgas förutsatt att tillräcklig
mängd organiskt avfall kan knytas till anläggningen.
Tekniska förvaltningen lämnar i skrivelse daterad den 5 maj 2011följande
yttrande i frågan:
1. Tekniska förvaltningen är huvudman för insamling och behandling av allt
hushållsavfall som uppkommer inom kommunens gränser.
2. För närvarande är Affärsverken AB upphandlad entreprenör för
behandling och omhändertagande av komposterbart hushållsavfall.
Entreprenadavtalet gäller till och med 2016.
3. Inför 2017 är tanken att en ny upphandling ska göras. Möjligheterna att
röta det organiska hushållsavfallet får då prövas i konkurrens med andra
alternativ.
4. Frågan om att gå in i ett delägande i den aktuella anläggningen och
därmed ikläda sig ett ekonomiskt risktagande ligger utanför tekniska
förvaltningens och tekniska nämndens ansvarsområde att värdera.
Tekniska nämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande till kommunstyrelsen.
_____
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Stefan Lundin (FP)
Tekniska förvaltningen/Gata-Hamn-Parkavdelningen
Akten

2010.1429.299

§ 60
Svar på yrkande om krav på toaletter i Kristianopel
Stefan Lundin (FP), tidigare ledamot i tekniska nämnden, yrkar att tekniska
nämnden ska ge tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga
toalettanläggningar i Kristianopel som täcker dagens krav.
Han menar att befintliga offentliga toaletter inte täcker behovet för den
ökande tillströmningen av besökare till Kristianopel.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen anser att tillgången på toaletter är god i Kristianopel
i jämförelse med hur situationen är inom övriga kommunen, även
inkluderande centrala Trossö.
Vid senaste mötet med företagare i Kristianopel blev överenskommelsen att
en avgörande förbättring skulle uppnås med en förstärkt skyltning till de
befintliga toaletterna.
Tekniska nämnden beslutar
att yrkandet därmed är behandlat och att föreslagen åtgärd snarast ska
genomföras.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.308.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.858.312

§ 61
Svar på medborgarförslag: Bygg en handikappväg (hcp-väg) i
”Mördarbacken” på väg upp till Hässlegården
Linnea Larsson, Karlskrona, har tillsammans med Michael Ryge, Torhamn,
föreslagit att en handikappväg för rullstolar m fl byggs mellan Spandelstorp
och Hässlegården. Man anser att man därmed sparar tid (ca 20 min) om man
ska förflytta sig från Hässlegården till Spandelstorp och slipper ta sig ner via
befintliga gång- och cykelvägar (gc-vägar) som ligger i västra kanten av de
båda bostadsområdena.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
I samband med att bostadsområdena Spandelstorp och Hässlegården
exploaterades för bostäder på 1970-talet anlades gc-vägarna mellan
områdena där de av både ekonomiska och praktiska skäl bedömdes vara
möjliga att utföra.
Att bygga en ny handikappvänlig förbindelseväg mellan angivna
bostadsområden, som anges i medborgarförslaget, är inte ekonomiskt
försvarbart. Med befintliga nivåförhållanden och för att uppfylla
handikappnormen blir en sådan handikappanpassad gc-väg relativt lång och
gör stort intrång i befintlig natur .Om detta bedömts vara realistiskt, vid tiden
för områdenas exploatering, hade dessa handikappanpassade gc-vägar
sannolikt varit genomförda.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad väg mellan
Hässlegården och Spandelstorp.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.274.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2009.747.312

§ 62
Svar på medborgarförslag: Bygg gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen från Jämjö samhälle till Hallarums badplats
Erik Mejer, Jämjö, har i ett medborgarförlag föreslagit att rubricerad gångoch cykelväg (gc-väg byggs mellan Jämjö samhälle och Hallarums badplats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Den i medborgarförslaget föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning av medel till
mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge i den
regionala transportplanen där den första delen avser perioden 2010-2012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och föreslagit vilka
objekt som bör prioriteras.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen prövar detta
objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.614.512)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2007.2177.312

§ 63
Svar på medborgarförslag: Cykelbana Hasslö - Almö - E22
Pamela Erlandsson, Hasslö, har i ett medborgarförslag föreslagit att
cykelbanor byggs runt Hasslö fram till skola, dagis, lekis, hamnar,
badplats och kyrka samt vidare på vägsträckan Hasslö - Almö - E22.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
De i medborgarförslaget föreslagna cykelvägarna avser i huvudsak allmänna
vägar med staten (Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning
av medel till mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region
Blekinge i den regionala transportplanen där den fösta delen avser perioden
2010-2012. Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och
föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
En tidigare motion med ungefär samma innehåll har tidigare behandlats av
kommunfullmäktige den 24 september 2009. Dnr 2007.190.312
De i motionen och medborgarförslaget föreslagna cykelvägarna ej kunnat
prioriteras före andra angelägna objekt i ovannämnda transportplan.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen i samband med nästa
planeringsomgång av den regionala transportplanen i sin prioritering prövar
detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.16.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.220.312

§ 64
Svar på medborgarförslag: Förslag till förbättrad cykelbana vid
korsningen Infartsleden (Ronnebyvägen) vid Skönstaviks camping
Sven-Erik Samuelsson, Nättraby, har lämnat förslag till förbättrad cykelbana
vid Skönstavik.
I förslaget anges problem för cyklister som från Nättraby ska cykla mot
Mariedal - Lyckeby och korsar Infartsleden (Ronnebyvägen ) vid infarten
till Skönstaviks camping. För att undvika denna sväng väljer man att korsa
Ronnebyvägen vid Karlsgärde,
vilket innebär att man cyklar mot trafiken innan man kan ta sig in på
motstående cykelbana. Förslaget är att göra en öppning i vägräcket vid
Skönstaviks busshållplats och leda ner cyklisterna via en tidigare använd
cykelparkering.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Föreslagen åtgärd i medborgarförslaget är kostnadsmässig relativt billigt att
genomföra (ca 15 tkr) men innebär att man samtidigt tar bort en del av de
skyddande buskagen mot Skönstaviks camping och åtgärden innebär endast
att cykelvägen från Nättraby förkortas marginellt (ca 100 m). Nuvarande
förhållanden bedöms därmed vara fullt acceptabla.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag om åtgärder för cyklister på Ronnebyvägen
intill Skönstaviks camping.
_____
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Kommunstyrelsen (KS
Tekniska förvaltningen/Gata-Hamn-Parkavdelningen
Akten

2011.665.108

§ 65

Medborgarförslag: Samla ihop skräp i Jämjö
Ida Hultgren och Elin Svensson, Jämjö, har lämnat in rubricerade
medborgarförslag. I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. ” Samla ihop skräp i Jämjö”.
Som motivering framförs att ”Jag och min kompis Elin Svensson, som bor i
Jämjö har på senare tid när vi gått omkring här sett hur förskräckligt
skräpigt det är överallt. Precis överallt ligger det skräp av alla dess slag…”
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Det är idag många aktörer inblandade i skötsel och renhållning av parkytor,
skolor, förskolor, vägar och dess närområden. Parkenhetens skötselpersonal
ansvarar för att sköta parkområdena, fastighetsavdelningen ansvarar för
skolor och förskolor, Jämjö vägförening ansvarar för de mindre vägarna och
dess närområden, Vägverket ansvarar för E22:an och ett antal fler vägar med
dess närområden, privata fastighetsägare t ex PBA ansvarar för sina
marker/ytor såsom privata markägare har ansvar för sina ytor m fl.
Parkenheten tar in feriearbetare via kommunens arbetsmarknadsenhet.
Parkenheten bestämmer inte vilka skolungdomar som får arbete utan det
finns ett kösystem hos arbetsmarknadsenheten som styr vilka av de sökande
som ska få 3 veckors feriearbete. Årets 16 feriearbetare, som kommer att
placeras inom parkenheten, är uttagna och bekostas av
arbetsmarknadsenheten. De arbetsuppgifter som tas upp i
medborgarförslaget kommer att ingå i feriearbetarnas arbetsuppgifter.
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forts. § 65
Några ytterligare möjligheter att ta emot ungdomar finns inte idag, varken
ekonomiskt eller med tanke på de handledarinsatser, arbetsmiljöansvar m m
som detta skulle medföra.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.524.311)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen/gata-hamn-parkavdelningen
Akten

2010.1623.311

§ 66
Svar på medborgarförslag: Vägarbeten delas upp så att inte alla är
samtidigt
I ett medborgarförslag har Emma Nilsson, Rödeby, föreslagit att vägarbeten
inom kommunen delas upp så att inte alla sker samtidigt, alternativt att dessa
arbeten utföres under sommartid, då många har semester. Därmed menar hon
att man skulle slippa många köer i trafiken. Som exempel pekar hon på att
det pågått tre vägarbeten samtidigt mellan Rödeby och Trossö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 april 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Rv 28 mellan Rödeby och Trossö har olika huvudmän. På delen Rödeby –
Vedeby är staten d v s Trafikverket (f d Vägverket) huvudman.
Övrig väg sträcka söderut till Trossö är kommunal väg.
På den statliga vägdelen pågår sedan en tid tillbaka ombyggnadsarbeten i
syfte att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Tidplan för
dessa arbeten kan kommunen inte påverka.
På det kommunala vägnätet (Österleden, delen Vedeby – Centrum) utfördes
under 2010 planerade och akuta underhållsåtgärder i form av renovering av
broar och asfalteringsarbeten. Att senarelägga dessa arbeten på grund av
Trafikverkets investeringsprojekt enligt ovan hade inte varit lämpligt med
hänvisning till både kapitalförstöring och trafiksäkerhet.
Att utföra ovanstående arbeten under semesterperioden är inte möjligt då
även bygg- och anläggningspersonal har semestrar och asfaltleverantörer
m fl har stängt under byggsemesterperioden. Förslag om etappindelning
innebär bara att tiden för trafikstörningar förlängs ytterligare.
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forts. § 66
Trafikstörningar i samband med arbeten på väg går inte alltid att undvika,
men tekniska förvaltningens ambition är att minimera dessa så långt det är
möjligt, men kan inte heller alltid påverka andra aktörers arbeten inom
vägområden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Tekniska förvaltningen/Gata-Hamn-Parkavdelningen
Akten

2011.190.339

§ 67
Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området Sunna kanal
till Skönstavik
Stefan Svensson, Karlskrona, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås följande åtgärder:
” Snygga upp och sköt området Sunna kanal till Skönstavik”.
Som motivering framförs att ”Det ser bedrövligt ut när det gäller
strandpromenad, i det område som undertecknad bor i Lindesnäs och den
strandpromenad som finns till Skönstavik är välbesökt av
campare/turister…”
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 april 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Under säsongen 2010 gjordes ett stort röjningsarbete i Lindesnäs då
tekniska förvaltningen breddade vägen. Detta för att förenkla skötseln.
Under våren 2011 har gjorts ännu en stor röjning i Lindesnäs för att förbättra
utblickarna mot havet. Även sofforna kommer att ses över.
Privata tomtägare lägger ut sitt trädgårdsavfall i skogen/naturen ner mot
promenaden. Detta ska var och en ta hand om och rensa upp efter sig.
Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg har tidigare beslutats att
bortprioriteras på grund av dåligt med resurser. Tekniska förvaltningen
sköter redan idag 25,5 mil leder i Karlskrona kommun.
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forts. § 67
Yrkanden
Jörgen Johansson (C) yrkar att tekniska förvaltningen ska undersöka om
skötseln kan ske genom självförvaltning.
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att ärendet återremitteras för
ytterligare beredning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.115.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.546.312

§ 68
Svar på medborgarförslag : Ny gångbro över Lyckebyån
Carl Carlsson, Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit att en ny
gångbro byggs över Lyckebyån norr om befintlig vägbro vid vattenverket
i Lyckeby (Riksvägen).
Som skäl härför anges att vägbron är smal, gatubrunnar, underdimensionerade mm.
Med en ny gångbro skulle körbanan kunna breddas och hela miljön bli
trafiksäkrare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Att i bygga en ny gångbro i föreslaget läge bedöms var tveksamt med hänsyn
till markintrång, kostnader samt estetik. Den befintliga vägbron är enligt
kulturhistorisk bedömning klassad som en så kallad klass 1A-bro, vilket
innebär att den representerar en viss brobyggnadskonst och bör därmed
kunna prövas vara ett fornminne enligt fornminneslagen eller byggnadsminne enligt lag om byggnadsminnen. Underhåll eller annan åtgärd skall ske
i samråd med kulturminnesvårdande myndighet.
Tekniska förvaltningen har som svar på en motion i liknande ärende (ny
gång/cykelbro över Lyckebyån i området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen,
(KS dnr 2010.198.312) tillstyrkt motionen och föreslagit att man skall
prioritera förslaget i kommande planerings- och budgetarbete. Denna bro
skulle därmed tillsammans med gång/cykelbron över Lyckebyån vid
Stärkelsevägen/Egnahemsvägen vara alternativa vägar för oskyddade
trafikanter inom Lyckebyområdet. Denna motion bordlades vid dagens
sammanträde § 69.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om ny gångbro över Lyckebyån norr om
befintlig vägbro på Riksvägen.
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Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.547.312

§ 69
Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån
Bo Löfgren (FP), Lyckeby, har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att planera och bygga
tidigare föreslagen broförbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Den föreslagna broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av olika
skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget
läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen och föreslår att
detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i kommande planerings- och
budgetarbete . Tillsammans med gång-cykelbron över Lyckebyån vid
Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen innebär dessa båda broar alternativa
möjligheter för oskyddade trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby
(t ex Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen föreslår tekniska förvaltningen
tekniska nämnden besluta
att tillstyrka motion om ny gång- och cykelbro över Lyckebyån i området
Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Claes-Urban Persson (S) föreslår att ärendet bordläggs. Tekniska nämnden
beslutar enligt förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.270.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.670.312

§ 70
Svar på motion: Utbyggnad av gång- och cykelväg längs del av
Mjöviksvägen i Nättraby
Peter Christensen (FP), Nättraby, har i en motion föreslagit att kommunen
skyndsamt agerar med tillkomst av en gång- och cykelväg (gc-väg) längs
Mjöviksvägen, sträckan mellan Orredalsvägen och Parkvägen i Nättraby.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Den i medborgarförslaget föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning av medel till
mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge i den
regionala transportplanen där den fösta delen avser perioden 2010-2012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och föreslagit vilka
objekt som bör prioriteras.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen prövar detta
objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 71
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 19 april 2011.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Inställt sammanträde den 11 maj 2011.
Beslut
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2010.1014.452
2011.391.452
2011.393.452
2011.394.452
2011.438.452
2011.439.452
2011.447.452
2011.448.452
2011.449.452
2011.458.452
2011.473.452
2011.474.452
2011.501.452

4. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Hallarum.
Dnr 2011.488.825
5. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
kättingsbyte Tallebryggan.
Dnr 2011.489.825
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forts. § 71
6. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt Ybommar Tallebryggan.
Dnr 2011.490.825
7. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt belysning
Trummenäs.
Dnr 2011.491.825
8. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt brygga
Tallholmen.
Dnr 2011.492.825
9. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Ekholmen.
Dnr 2011.493.825
10. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse lekplatser till projekt
lekplatsrenoveringar 2011.
Dnr 2011.494.332
11. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse lekplatser till projekt
lekplatsrenovering Rödeby 2011.
Dnr 2011.495.332
12. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse Wämöparken till projekt
välkomstport Wämöparken.
Dnr 2011.497.334
13. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse badplatser/WC/flygbryggor
(klumpanslag) till projekt flytbryggor 2011.
Dnr 2011.496.822
14. Disposition av 2011 års anslag för bullerskydd Österleden/Wämöparken
2011 till projekt bullerskydd Österleden/Wämöparken 2010.
Dnr 2011.498.052
15. Disposition av 2011 års anslag för hamnen (klumpanslag) till projekt
undersökning handelshamnen.
Dnr 2011.499.825
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forts. § 71
16. Disposition av 2011 års anslag för hamnen (klumpanslag) till projekt
Saltö fiskhamn.
Dnr 2011.500.825
17. Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektiviseringar till
projekt Psilander B-3 energiprojekt.
Dnr 2011.517.225
18. Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektivisteringar till
projekt Fågelmara skola VP.
Dnr 2011.593.225
19. Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektivisteringar
till projekt Rödebyskolan, belysning hemkunskap.
Dnr 2011.594.225
20. Disposition av 2011 års klumpanslag Fordon/Maskiner till projekt
gräsklippare, Trossö.
Dnr 2011.637.310
Lokala trafikföreskrifter
21. Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikskrift om reserverad
parkeringsplats för rörelsehindrade på Drottninggatan,
Karlskrona kommun.
TN nr 28/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 72
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 12 april 2011, § 70
Information om antal praktikplatser och sommarjobb i Karlskrona kommun.
Dnr 2011.532.140
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 19 april 2011, 77
Budget 2012 och plan 2013-2014.
Dnr 2011.533.041
3. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 26 april 2011, § 79
Budget 2012 och plan 2013-2014.
Dnr 2011.533.041
4. Länsstyrelsens beslut den 27 april 2011, dnr 521-453-11,
Jfr 521-6990-07
Dispens från förbud att framföra motorfordon inom naturreservatet
Torhamns udde.
Dnr 2011.571.265
5. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 29 april 2011, § 81
Budget 2012 och plan 2013-2014.
Dnr 2011.533.041
6. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
den 7 april 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-6.
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§ 73
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående s k Y-bommar.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
2. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga med anledning av att
Femklövern i sitt förslag till budget för 2012-2014 ger tekniska
nämnden i uppdrag att tillsammans med lokala krafter titta på
möjligheten att uppföra automatiska serviceuppställningsplatser
för husbilar i Karlskrona kommun.
Ordföranden besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 20 juni 2011
§ 74 Personal
§ 75 Arbetsmiljö
- Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 31 maj 2011

§ 76 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 maj 2011 och prognos 2011
- Förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23, Holmsjö
- Parkeringsutredning Trossö

§ 77 Organisationsförändring och tillsättande av hamnchef.
§ 78 Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6,
f d gruppboende Elers väg 1.
§ 79 Svar på medborgarförslag: Öppna spårvagnstunneln under
Trossö för biltrafik.
§ 80 Svar på medborgarförslag: Bredare väg på Trombgatan
i södra Hässlegården.
§ 81 Svar på medborgarförslag: Belysning Fäjö.
§ 82 Svar på medborgarförslag: Hängbro Dragsö – Högaholm,
Högaholm – Kålö samt träbro Kålö - Långö
§ 83 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 84 Meddelanden
§ 85 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 20 juni 2011 14.00-15.30

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S) kl 15.00-15.30, §§ 77-85
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Liten Evenbratt kl 14.00-15.00, §§ 74-86

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S) kl 15.00-15.30 §§ 87-85
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 14.35-15.30
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

SKTF

Jan-Olof Johansson kl 14.00-14.10

Utses att justera

Patrik Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf

Justerare

……………………………………
Patrik Andersson

§§ 74-85

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 30 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 74
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 75
Arbetsmiljö
Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 31 maj 2011.
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§ 76
Information
- Investeringsuppföljning per den 31 maj 2011 och prognos 2011.
Gun-Britt Sirbäck, controller, informerar.
Dnr 2011.285.042
- Förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23, Holmsjö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Parkeringsutredning Trossö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Förslag till nya avtal masonitstugor och parceller.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
- Brand i Lars-Petterstugan på Wämö.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Anders Jonsson
Samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Serviceförvaltningen/chefen för löneenheten
Akten

2011.688.001

§ 77
Organisationsförändring och tillsättande av hamnchef
Hamnverksamheten har sedan mars 2009 ingått i en gemensam avdelning
som också omfattar förvaltningens gatu- och parkverksamhet. Avsikten med
denna konstruktion har varit att stärka strukturen inom hamnverksamheten
och minska sårbarheten. Till stor del har dessa effekter uppnåtts, men
samtidigt har fokus på hamnverksamhetens utvecklingsfrågor inte kunnat
hållas på önskad nivå.
Tekniska förvaltningen föreslår därför i skrivelse daterad den 26 maj 2011
att hamnverksamheten övergår till att bli en självständig avdelning inom
förvaltningen och att tjänsten som avdelningschef tillsätts genom en
nyrekrytering av hamnchef till kommunen. Hamnavdelningen kommer att
innehålla både planerings- och utförarresurser. Ekonomiadministrativt stöd
kommer att vara gemensamt med gata/park-avdelningen.
Verksamhetens innehåll och personalens arbetsuppgifter förändras inte.
Personalen som kommer att tillhöra hamnavdelningen blir förutom
hamnchefen en anläggningsingenjör, två tekniker och två hamnarbetare.
Organisationsförändring och anställning av ny hamnchef skall vara
genomförd senast den 1 oktober 2011.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna föreslagen organisationsförändring, samt
2. att tjänsten som hamnchef tillsätts med Anders Jonsson, 650525-7557,
med tillträde enligt överenskommelse.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/controller TF
Akten

2011.696.253

§ 78
Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6,
f d gruppboende Elers väg 1
Fastigheten Galjonsfiguren 6, Elers väg 1, har tidigare använts
som gruppbostad av handikappförvaltningen. Fastigheten har dömts
ut för denna verksamhet och har drivits på dispens från räddningstjänsten.
Av både ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl har man därför flyttat
den verksamhet som handikappförvaltningen bedrivit i fastigheten.
Lokalförsörjningsgruppen har undersökt om övriga förvaltningar har behov
av denna lokal, men ingen har uttryckt intresse av att hyra lokalen.
Tekniska förvaltningen kan inte heller se något annat användningsområde
för fastigheten, till exempel strategisk markförsörjning för kommunen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
uppdra åt kommunledningsförvaltningen
att försälja fastigheten Galjonsfiguren 6, Elers väg 1, till högstbjudande.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-06-20

9

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS 2010.89.311)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.543.311

§ 79
Svar på medborgarförslag: Öppna spårvagnstunneln under Trossö
för biltrafik
Mattias Arvmyren, Karlskrona, har i ett medborgarförslag lämnat rubricerade
förslag. Som motivering anges att det är trångt på vägarna som leder till och
från södra Trossö, där bland annat försvarsmakten är en stor arbetsgivare.
Som en orsak nämns att Borgmästaregatan stängts för trafik.
I förslaget föreslås södergående trafik på morgonen och norrgående trafik på
eftermiddagen, vilket regleras med trafikljus och informationstavlor.
Den gamla spårvägstunneln under Stortorget ägs i nuläget av Fortifikationsverket som tidigare erbjudit kommunen att överta ägandet av tunneln.
Då ett övertagande och nyttjande av tunneln innebär omfattande ekonomiska
åtagande (skrotning av berg mm) har kommunen ännu ej förklarat sig villig
att anta ”erbjudandet”. I en tidigare diskussion om ägandefrågan redovisade
statens representant ett examensarbete med biltrafik genom tunneln, men
bedömdes då av kommunen ej ekonomiskt intressant att genomföra.
Tekniska förvaltningens anser att medborgarförslaget ej är ekonomiskt
försvarbart och löser inte trafikfrågorna på Trossö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att öppna spårvägstunneln under Trossö
för biltrafik.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.307.311)
Tekniska förvaltningen/Gatu-Park-Hamnavdelningen
Akten

2010.857.311

§ 80
Svar på medborgarförslag: Bredare väg på Trombgatan i södra
Hässlegården
I ett medborgarförslag har Amanda Gustavsson, Nättraby och Michael Ryge,
Torhamn, föreslagit att Trombgatan i södra Hässlegården skall breddas, då
man anser att det bland annat är för trångt när det ligger snövallar och man
skall ut med bilarna.
Gatorna i södra Hässlegården är utformade med den bredd som är möjlig och
vanlig enligt gällande detaljplan. Marken intill gatans båda sidor är tomtmark och ägs därmed inte av kommunen. Den bredd gatan har idag är
normalt för så kallade villagator. För att kunna bredda gatan krävs en
detaljplaneändring och efterföljande marklösen, en åtgärd som är både
kostsam och onödig.
Snörika vintrar hör till ovanligheterna i denna del av landet och därmed
byggs inga extra gatubredder för uppläggning av snövallar längs gatorna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget om bredare väg längs Tromgatan i södra
Hässlegården skall anses vara besvarat.
_____
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Tekniska förvaltningen/Gatu-Park-Hamnavdelningen
Akten

2010.859.317

§ 81
Svar på medborgarförslag : Belysning Fäjö
Simon Lindholm, Fäjö, har i ett medborgarförslag föreslagit att man sätter
upp mera gatubelysning på Fäjö och anger att det är 150 m mellan nuvarande
belysningsstolpar.
Fäjövägen mellan Riksvägen och Fäjö är en statlig väg och ute på Fäjö är
vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och kommun.
Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i första hand en fråga
för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa kriterier är
uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet, skolväg eller
busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och svara för
uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar under
förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att kostnaderna
rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa åtgärder
och därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke kommunala
vägar beviljas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar att medborgarförslaget återremitteras till
tekniska förvaltningen för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.517.312)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1483.312

§ 82
Svar på medborgarförslag: Hängbro Dragsö - Högaholm, Högaholm –
Kålö samt träbro Kålö – Långö
Göran Alexandersson, Karlskrona, har lämnat ett medborgarförslag om
byggande av rubricerade broar, vilket skulle innebära unika möjligheter till
promenader runt hela Borgmästarfjärden för Karlskronabor, men även för
turister under turistsäsongen.
Kommunfullmäktige har tidigare behandlat liknande medborgarförslag
(KF den 26 februari 2009 § 47 och den 26 mars 2009 § 72). Det ena
förslaget omfattade totalt 13 broar till en kostnad av ca 200 -250 mnkr och
det andra förslaget omfattade två broar till en kostnad av 16 mnkr
exklusive kostnader för detaljplanearbete. Förslagen bedömdes då inte
ekonomiskt möjliga att genomföra.
De nu föreslagna broarna omfattar totalt tre broar varvid kostnaderna kan
bedömas till 16-22 mnkr exklusive detaljplanekostnader mm.
Tekniska förvaltningen bedömer att även det nu liggande medborgarförslaget innebär höga genomförandekostnader (och konsekvenser för till
exempel berörda boende och campingen på Dragsö). Förslaget är ändå
intressant, inte bara som promenadstråk, utan också som cykelstråk och
borde kunna prövas mot andra prioriterade investeringsobjekt i samband med
kommande budgetarbete.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 83
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 17 maj 2011.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 8 juni 2011.
Beslut
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2011.552.452
2011.565.452
2011.601.452
2011.605.452
2011.648.452
2011.652.452
2011.672.452
4. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt tennisbanor Rosenholm.
Dnr 2011.612.292
5. Finansiering av utökad investeringsutgift för ombyggnad av Tullskolan.
Ordförandebeslut
Dnr 2010.323.291
6. Disposition klumpanslag parker till projekt trädbyte Drottninggatan.
Dnr 2011.574
7. Beslutsattestanter fr o m den 1 juni 2011.
Dnr 2011.704.002

forts. § 83
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forts. § 83
8. Ersättning för vattenskada Rönnskärsvägen 12, Hasslö.
Dnr SKA 2010.161.185
9. Skadeståndskrav
Ersättningsanspråk för självrisk avseende fastighetsskada vid vattenskada i
samband med källaröversvämning i fastigheten Binga 9:41 i Jämjö.
Dnr SKA 2011.35.185
10. Skadeståndskrav
Ersättningsanspråk för självrisk avseende fastighetsskada vid vattenskada
med källaröversvämning i fastigheten Bakareboda 1:132 i Holmsjö.
Dnr SKA 2011.132.185
11. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Y-bommar 2011.
Dnr 2011.750.825
12. Disposition av 2010 års anslag för GC-vägar ospec till projekt GC-väg
Långö.
Dnr 2011.751.312
13. Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a SAIL 2011.
TN 29/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Östra Strandgatan,
Karlskrona kommun.
TN 30/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Fänkålsgatan,
Karlskrona kommun.
TN 31/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta
tillåtna hastighet på Riksvägen i Lyckeby.
TN 32/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Borgmästaregatan,
Karlskrona kommun.
TN 33/11

forts. § 83
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forts. § 83
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Frejavägen, Karlskrona
kommun.
TN 34/11
Lokal trafikföreskrift med anledning av sportbilsutställning på Stortorget,
Karlskrona kommun.
TN 35/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud
mot trafik med motorfordon på Stora Möllebacksgränd, Karlskrona kommun.
TN 36/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Lövmarknaden 2011, Karlskrona
kommun.
TN 37/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande
och parkering på Polhemsgatan, Karlskrona kommun.
TN 38/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 84
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2011
1. § 82
Projekterings- och investeringstillstånd för Spandelstorpsskolans
utbyggnad.
Dnr 2011.482.291
2. § 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Dnr 2011.28.004
3. § 95
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Dnr 2011.481.282
4. § 98
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
Dnr 2007.1482.805
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2011
5. § 48
Årsredovisning för år 2010 Karlskrona kommun.
Dnr 2011.618.042
6. § 49
Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Dnr 2011.617.042

forts. § 84
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forts. § 84

7. § 51
Handikappanpassning av två lekplatser.
Dnr 2011.167.332
8. § 52
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.616.042
9. § 55
Begäran om ändring av reglemente för tekniska nämnden.
Dnr 2010.156.003
10. § 61
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Dnr 2011.615.042
11. § 64
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom
trafikområdet.
Dnr 2007.1170.530
12. § 65
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Dnr 2010.484.512
13. § 66
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Dnr 2010.864.310
14. Länsstyrelsens beslut, dnr 525-337-11, 535-422-11
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § och anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om planerad
förläggning av vatten- och avloppsledningar mellan Knösö udde
och Säljö i Karlskrona kommun.
Dnr 2011.295.344
15. Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, § 117
Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs
Österleden.
Dnr 2011.327.511
forts. § 84
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forts. § 84
16. Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, § 133
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården.
Dnr 2010.862.814
17. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2011, dnr 211-252-2011
Tillstånd till allmän kameraövervakning.
Dnr 2011.669.109
18. Länsstyrelsens beslut den 23 maj 2011, dnr 434-3044-10
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av Rådhuset på
fastigheten Rådhuset 1, Karlskrona kommun.
Dnr 2011.697.224
19. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp.
20. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2011, dnr 258-6620-2008
Ansökan om sänkt hastighet på väg 28 vid Fur, Karlskrona kommun
Dnr 2011.709.512.
21. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2011, dnr 258-6672-2008
Ansökan om sänkt hastighet på väg 738 i Karlskrona kommun
Dnr 258-6672-2008.
22. Länsstyrelsens beslut den 29 maj 2011, dnr 431-1194-11
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte inom
begränsat område.
Dnr 2011.713.822
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-22.
_____
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§ 85
Övrigt
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för vårens arbete och
önskar alla en avkopplande och trevlig sommar.
2:e v ordförande Åke Håkansson (S) tackar ordföranden och tillönskar en
trevlig och skön sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 augusti 2011
§ 86 Personal
§ 87 Arbetsmiljö
§ 88 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2011 och prognos 2011
- Nyckeltal fastigheter
- Återvinningscentraler i Karlskrona kommun

§ 89 Sammanträdesplan 2012
§ 90 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 91 Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola
§ 92 Investeringstillstånd för handikappanpassning av två badplatser
park
§ 93 Ansökan om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för upprustning
av Lyckåvallens idrottsplats
§ 94 Ny parkeringsstrategi Trossö
§ 95 Återremitterat ärende
Svar på medborgarförslag: Belysning Fäjö
§ 96 Svar på medborgarförslag avseende belysning i backen mellan Hässlegården
och Spandelstorp
§ 97 Svar på medborgarförslag avseende belysning i skogen, norra Hässlegården
§ 98 Svar på medborgarförslag: Gatubelysning längs Augerumsvägen
§ 99 Svar på medborgarförslag: Tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter om
förorening efter hund
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§ 100 Svar på medborgarförslag: Tillägg i lokala ordningsföreskrifter
”Hundar skall vara kopplade i uppmärkta motionsspår”.
§ 101 Bordlagt ärende
Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån
§ 102 Svar på motion: Fortsätt upprusta Jämjö centrum
§ 103 Svar på motion: Saltö bollplan
§ 104 Detaljplan för del av kv Dahlberg m fl på Trossö (Dahlberg 38, Dahlberg 62
och Karlskrona 4:1)
§ 105 Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl på Trossö
§ 106 Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43 på Trossö
§ 107 Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö
§ 108 Program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde
§ 109 Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo
§ 110 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 111 Meddelanden
§ 112 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 113 Meddelanden
§ 114 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 30 augusti 2011 14.00 – 17.00

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Paul Cederholm (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Lindy Olofsson (M)
kl 14.00-15.55
del av §§ 86-94

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Informatör/Samordnare Anette Peterson
Controller Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
Fastighetschef Anders Kumlin
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 14.00-14.20
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
Enhetschef park Pernilla Johansson kl 14.00-16.00
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Trafikingenjör Johan Stenér
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Utses att justera

Pia Pålsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Pia Pålsson

§§ 86 - 114

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 14 september 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 86
Information
- Återvinningscentraler i Karlskrona kommun.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.
- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2011 och prognos 2011.
Dnr 2011.285.042
- Nyckeltal fastigheter.
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 87
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
___
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§ 88
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.938.100

§ 89
Sammanträdesplan 2012
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämndens sammanträden 2012.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för 2012.
_____
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2011.649.002

§ 90
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2011 § 55, på uppdrag
av tekniska nämnden, att ändra nämndens reglemente med
anledning av att kommunens bostadsrätter förvaltas av
tekniska förvaltningen och lägga till ärendegrupp köp och
försäljning av bostadsrätt.
I delegationsförteckningen under kapitel 1 Fastighetsförvaltning
tillkommer punkt 4, köp och försäljning av bostadsrätter.
Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1970:244)
har ersatts av Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
och delegationsförteckningen ändras under kapitel 8.
Delegation för personalärenden är kopplad till ett juridiskt ansvar
rent arbetsrättsligt och bör ligga på "rätt" förvaltning.
Avdelningschef tilldelas därför delegationsrätt under kapitel 12
Personal istället för personalsekreterare.
Kapitel 12 punkt 7 Tjänstledighet förvaltningschef tas bort, ej aktuell
med anledning av organisationsförändring.
Titel ekonom ändras till controller och titel personalsekreterare ändras
till personalspecialist.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.

forts. § 90
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forts. § 90
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag
den 30 augusti 2011.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.912.291

§ 91
Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 1 juni 2011 § 81
uppdragit åt tekniska förvaltningen att projektera för en ombyggnad
av Holmsjö skola.
Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till 1 000 000 kr.
En förstudie som gjordes under 2010 kommer att ligga till grund för
projekteringen. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
uppkommen projekteringskostnad i det fall investeringen inte fullföljs.
I investeringsbudgeten finns totalt 15 000 000 kronor för om- och
tillbyggnad av Holmsjö skola. Av dessa medel finns 5 000 000 kronor
år 2011 och 10 000 000 kronor år 2012.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av
Holmsjö skola, samt
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.304.322

§ 92
Investeringstillstånd för handikappanpassning av två
badplatser
Tekniska förvaltningens gatu/hamn/parkavdelning planerar
att handikappanpassa två badplatser, Dragsö badplats och
Stumholmens badplats. På de två badplatserna anläggs
handikappramper som gör det möjligt för rullstolar att ta sig
ned i vattnet. Prioritering har gjorts i samråd med handikappoch kommunledningsförvaltningen.
I Karlskrona finns det 32 stycken offentliga badplatser som
drivs av Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen,
gatu/hamn/parkavdelning. Av de 32 badplatserna är idag endast
Dragsö badplats handikappanpassad så att man kan komma ner i
vattnet och bada med rullstol. Detta görs möjligt med hjälp av en hiss.
På Dragsö planeras nu att även anlägga en handikappramp.
Stumholmens badplats är kommunens så kallade ”Blå Flagg-badplats”
och den mest centrala badplatsen. Med detta projekt planeras nu även
denna badplats att bli handikappanpassad.
Kapitalkostnaderna för handikappanpassningens investeringsutgift på
250 000 kronor, uppgår till 24 000 kronor år ett. Avskrivningstiden är
20 år och räntekostnaden är beräknad på 4,3 %.
Ökade driftskostnader för hantering av ramperna ökar med 20 000 kr
per år. Tekniska förvaltningen ska enligt kommunledningsförvaltningen få kompensation genom utökad budgetram från
kommunstyrelsens driftreserv för uppkommande drift- och
lokalkostnader.

forts. § 92
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forts. § 92
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Pernilla Johansson, enhetschef park, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende handikappanpassning av badplatser, Dragsö och Stumholmen,
2. att investeringsutgiften finansieras med 250 000 kronor ur 2010
års anslag för fastighetsverksamhetens tillgänglighetsskapande
åtgärder, samt
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med ökade drift- och
kapitalkostnader på 44 000 kronor från kommunstyrelsens driftreserv
för uppkommande drift- och lokalkostnader.
_____
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Kommunstyrelsen
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.913.821

§ 93
Ansökan om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallens idrottsplats
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutade den 14 mars 2011 § 33
lämna uppdrag åt tekniska förvaltningen att genomföra en
upprustning av Lyckåvallen.
Tekniska förvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen och Lyckeby
GoIF har tillsammans kommit överens om följande åtgärdsförlag:
- att riva omklädningsbyggnaden, att på platsen uppföra två nya
omklädningsrum och maskinförråd, samt
- att anlägga naturgräsplan på Lyckeby IP:s grusplan.
Bredda A-planen för spel i högre serie.
Bedömd kostnad för att genomföra hela projektet beräknas uppgå till
5 000 000 kr, i vilket även projekteringskostnaden är inräknad.
Finansieringen av projektet ryms till 4 000 000 kr av investeringsmedel inom ramen för ”Lyckåvallen” i investeringsbudget för 2011.
Resterande 1 000 000 kr ryms inom ramen för ”Lyckåvallen” 2012.
Investeringen skrivs av på 33 år och ger en årlig kapitalkostnad på
375 000 kr. Utöver kapitalkostnaden tillkommer ökade kostnader för
drift och underhåll av anläggningen, 100 000 kr/år. Den totala hyran
blir därmed 475 000 kr/år.

forts. § 93
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forts. § 93
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti 2011, reviderad
den 30 augusti, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att investeringsutgiften om 5 000 000 kronor finansieras
med 4 000 000 kronor ur 2011 års anslag för Lyckåvallen och
1 000 000 kronor ur 2012 års investeringsram för fastighetsverksamhet.

Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallen,
2. att idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs, samt
3. att investeringsutgiften om 5 000 000 kronor finansieras inom de
av kommunfullmäktige för år 2011 respektive 2012 fastställda
investeringsramarna för fastighetsverksamhet.
_____
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Akten

2011.771.315

§ 94
Ny parkeringsstrategi Trossö
Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen och måste
därför överensstämma med samhällets krav och främja en hållbar
utveckling. Karlskrona kommun har de senaste tio åren haft en
positiv befolkningstillväxt, vilket gör att det finns anledning till att se
över parkeringstillgången på Trossö.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen arbetat fram ett
förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö och arbetet grundar
sig bl a på Gehl Architects stadsmiljöanalys och ”Trafikstrategi
för en attraktiv stad”.
Arbetet har skett i samverkan med Karlskrona Handel och Service,
fastighetsägare i staden samt Blekingetrafiken.
Förslaget innebär att avgiftsnivåerna per timme sänks något men
att avgiftsunderlaget breddas genom att alla p-platser på gatumark
inom Trossö avgiftsbeläggs. Strategin innehåller flera olika delar
och ambitionen är att:
o Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av
parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt
tillgodoser behoven av boendeparkeringar och
arbetsplatsparkeringar.
o Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan då de ökade intäkterna främst ska gå till underhåll och
städning av staden men även till förnyelse av stadsmiljön.
o Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar samt
underlätta städning av staden.
o Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av
kollektivtrafiken.

forts. § 94
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Förändringen innebär följande fördelar:
Tillgängliga parkeringsplatser
Antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka och söktrafiken
kommer att minska vilket kommer att medföra en bättre miljö i staden.
Städning och snöröjning
Genom att införa en fast städdag inom gatunätet på Trossö så
förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta
vinterns snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar
bättre under snörika vintrar.
Underhåll och förnyelse i stadsmiljön
De ökade intäkterna som blir följden av föreslagen förändring skall i
sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga
miljöerna men också till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan
stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Tidplan och ekonomi
För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i
50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 000 000
kronor. Investeringsmedel för detta ändamål är upptagna i 2012 års
investeringsbudget. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och
drift/skötselkostnad som kan beräknas till cirka 1 mnkr/år. I förslaget
anges också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator
som medför en ökad kostnad på cirka 0,5 mnkr/år.
Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till
mellan 10 och 14 mnkr per år från nuvarande nivån 4,2 mnkr/år.
Vissa antaganden har gjorts om fördelningen mellan boendeparkering, månadskortsabonnemang och timbetalande samt
genomsnittlig parkeringstid, omsättning och beläggningsgrad.
Med dessa antaganden landar intäktsnivån på 12,3 mnkr/år.
För 2012 kan intäktsförstärkningen därmed beräknas uppgå till cirka
4 mnkr (halvårseffekt se nedan).
Det årliga underhållsunderskottet inom gata/park är minst 4 mnkr/år.
Därtill är det ackumulerade eftersatta underhållet cirka 60 mnkr.
Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta
sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att
genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.

forts. § 94
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forts. § 94
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 augusti 2011, reviderad
den 30 augusti, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkanden
Lars-Göran Forss (M) med tillstyrkan av Åke Håkansson (S) yrkar
att ärendet bordläggs.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska bordläggas.
Således beslutar tekniska nämnden
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.309.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.859.317

§ 95
Svar på medborgarförslag : Belysning Fäjö
Simon Lindholm, Fäjö, har i ett medborgarförslag föreslagit att man
sätter upp mera gatubelysning på Fäjö och anger att det är 150 m
mellan nuvarande belysningsstolpar.
Tekniska nämnden har den 20 juni 2011 § 81 beslutat att
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för ny beredning.
Fäjövägen mellan Riksvägen och Fäjö är statlig väg och ute på
Fäjö är vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och
kommun. Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i
första hand en fråga för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa
kriterier är uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet,
skolväg eller busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och
svara för uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar
under förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att
kostnaderna rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa
åtgärder då investeringsmedel för förnyelse gatubelysning inom
KLIMP-projektet är avsatta för energieffektiviseringsåtgärder.
Därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke
kommunala vägar beviljas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011, reviderad
den 11 augusti 2011, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.323.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.865.317

§ 96
Svar på medborgarförslag avseende belysning i backen mellan
Hässlegården och Spandelstorp
Frida Heideman, Hässlegården, har i ett medborgarförslag föreslagit
att ny belysning sätts upp i den så kallade ”Mördarbacken” mellan
Hässlegården och Spandelstorp.
Förslaget avser gångstigen genom skogen mellan rubricerade platser.
Gångstigen är ingen kommunalt underhållen gångväg utan har
uppstått spontant då den innebär en genväg för boende inom östra
delarna av Hässlegården ner mot Spandelstorp.
Om belysning ska bli aktuellt längs denna gångstig måste först
ställningstagande ske om en eventuell utbyggnad till den standard
som är normal för kommunalt underhållna gångvägar. I avvaktan på
om dessa åtgärder kan prioriteras bör man även avvakta med beslut
om eventuell belysning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.317.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2010.863.317

§ 97
Svar på medborgarförslag avseende belysning i skogen, norra
Hässlegården
Matilda Lind, Saffransgatan 4, Karlskrona, har i ett medborgarförslag
föreslagit att belysning uppsättes i skogen intill Saffransgatan och
Timjansgatan i norra Hässlegården. Som motivering anges att där är
mörkt om kvällarna om man ska gå där.
Belysning inom bostadsområden uppsättes normalt endast på
villagator, gång- cykelvägar och på av kommunen anordnade
lekplatser. Att sätta upp belysning i intilliggande skogsområden är inte
brukligt och inte heller ekonomiskt försvarbart.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.491.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1482.317

§ 98
Svar på medborgarförslag: Gatubelysning längs
Augerumsvägen
Eva Spjuth, Lyckeby, anser att gång- och cykelvägen (gc-vägen)
längs Augerumsvägen, delen Axel W Anderssons väg – Carlandravägen, är mörk för cyklister vilket gör det svårt att i tid upptäcka
glasskärvor, pinnar, hål mm. I sitt medborgarförslag föreslår hon
att man vänder varannan befintlig gatubelysning längs Augerumsvägen mot cykelvägen då bilisterna ändå har belysning på bilarna.
Gc-vägen) ingår i det övergripande cykelvägnätet mellan
Hässlegården och Lyckeby centrum samt vidare in mot Trossö
och är i huvudsak försett med belysning utom längs den i
medborgarförslaget angivna sträckan.
Ett utförande enligt medborgarförslaget med att vända varannan
befintlig vägbelysning mot gc-vägen är ingen bra lösning (avståndet
mellan gc-väg och körbana är för stort, men innebär också att man
på Augerumsvägen får en ojämn ljusbild vilket inte är bra för
trafiksäkerheten).
Tekniska förvaltningen förslår istället att man prövar åtgärden med
ny belysning på den aktuella sträckan (ca 200 tkr) i kommande
budgetarbete varvid behovet prövas mot andra angelägna objekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförlaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.20.003)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2011.194.003

§ 99
Svar på medborgarförslag : Tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter om förorening efter hund
Stefan Svensson, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit
följande tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun:
”Inom Karlskrona kommun ska föroreningar efter hund alltid
plockas upp, gäller även ytterområden”
Som motivering anges att föroreningar efter hundar finns lite
varstans i ytterområdena, bl a Lindesnäs och strandpromenaden
fram till Skönstavik.
Tekniska förvaltningen har den 3 augusti 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Under 19 § lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
anges att förorening efter hund ska plockas upp
• Inom Trossö samt på platser i under 18 § angiven karta.
• I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker, planteringar,
gång- och cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till
allmänt begagnade upplåtna bad- och campingplatser.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är nuvarande lydelse
i 19 § tillräcklig för att omfatta de områden som anges i
medborgarförslaget d v s inom områden som vanligen är upplåtna
för allmänheten.
Att därutöver ange hela kommunen anser förvaltningen vara en
alltför omfattande åtgärd som känns orimlig och inte möjlig att
övervaka.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförlaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.21.003)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2011.193.003

§ 100
Svar på medborgarförslag: Tillägg i lokala ordningsföreskrifter
”Hundar skall vara kopplade i uppmärkta motionsspår”
Stefan Svensson, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit
att 18 § i lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun ska
kompletteras med tillägg ”att hundar skall vara kopplade i uppmärkta
motionsspår”. I skrivelsen anges att det är många kontroverser
mellan hundägare och löpare/vandrare/skidåkare, att många är
rädda för lösa hundar, men många hundägare respekterar inte detta.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 3 augusti
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Allmänt sett regleras hundägares ansvar i ”Lag (2007.1150) om
tillsyn över hundar och katter”, vari sägs bland annat att hundar och
katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som
med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Tekniska förvaltningen instämmer i att den förslagna kompletteringen
kan behövas och på de grunder som anges i skrivelsen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att komplettera de lokala ordningsföreskrifterna 18 § i enlighet med
medborgarförslaget d v s ”Att hundar skall vara kopplade i uppmärkta
motionsspår”.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.198.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.547.312

§ 101
Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån
Bo Löfgren (FP), Lyckeby, har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att planera och
bygga tidigare föreslagen broförbindelse över Lyckebyån i området
Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Den föreslagna broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av
olika skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i
föreslaget läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen
och föreslår att detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i
kommande planerings- och budgetarbete . Tillsammans med gångcykelbron över Lyckebyån vid Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen
innebär dessa båda broar alternativa möjligheter för oskyddade
trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby (t ex
Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen föreslår tekniska
förvaltningen tekniska nämnden besluta
att tillstyrka motion om ny gång- och cykelbro över Lyckebyån i
området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 maj 2011 bordlagt
ärendet.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet vid dagens
sammanträde.

forts. § 101
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forts. § 101
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att bifalla motion om ny gång- och cykelbro över Lyckebyån i
området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
_____
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Sign
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Kommunstyrelsen (KS 2010.473.310)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1361.312

§ 102

Svar på motion: Fortsätt upprusta Jämjö centrum
Birger Wernersson (S), Jämjö, har föreslagit att tekniska nämnden
skall ges i uppdrag att på lämpligt sätt komplettera med belysning på
gång- och cykelvägen (gc-väg) utmed Västra och Östra
Stationsvägen (gamla banvallen) samt Trädgårdsvägen, då gc-vägen
används av skolbarn på väg till och från Kyrkskolan och därmed är ett
bättre alternativ än att gå eller cykla på en trafikerad väg.
Vidare föreslås att Affärsverken ges i uppdrag att snygga upp
sopsorteringsstationen belägen vid centrumparkeringen på
Villavägen. Gärna med lämpligt plank.
Förslagen har tagits upp som motion av Christina Mattisson (S).
Tekniska förvaltningen har den 3 augusti 2011 inkommit med yttrande
och beslutsförslag
Beträffande förslag om belysning på ovan angivna delar av gc-vägar
(gamla banvallen) och Trädgårdsvägen i Jämjö, är åtgärder på vägar
som inte ingår i det kommunala vägnätet (ingår i Jämjö vägförenings
verksamhetsområde). Medel för dessa typer av åtgärder finns för
närvarande inte budgeterade inom tekniska förvaltningens
anslagsramar och kan därmed inte heller prioriteras.
Beträffande föreslagna åtgärder vid sopsorteringsstationen vid
Villavägen i Jämjö har Affärsverken avgett särskilt yttrande till
kommunledningsförvaltningen enligt följande:
”Affärsverken är entreprenör åt FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) på vars ansvar det ligger att hålla
återvinningsstationer i Sverige.
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forts. § 102
Affärsverken kommer under hösten se över stationerna i Jämjö samt
sätta upp stängsel av typ ”Gunnebonät”, vilket är godkänt inom
ramen för entreprenaden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.276.826)
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Akten

2010.856.826

§ 103
Svar på motion angående Saltö bollplan
I en motion har Alf Stålborg (SD) föreslagit att skötseln av Saltö
bollplan övertas av kommunen. Saltö bollplan sköts idag av SaltöEkholmens trädgårds- och intresseförening.
I diskussionerna kring att skapa fler förskoleplatser på Trossö är Saltö
bollplan aktuell som alternativ för uppförande av nya förskolelokaler.
Fastigheten bedöms som lämplig för ändamålet då den utgör en av få
centralt belägna fastigheter i kommunal ägo som är stor nog både att
rymma ett minimum på fyra avdelningar, samt kan uppfylla kraven på
en tillfredsställande utemiljö.
I det skick Saltö bollplan är idag krävs att den hyvlas av för att åter bli
fullt duglig som spelplan, varefter löpande kostnader för drift
tillkommer. Då planens framtid för närvarande är oviss är ingen
förvaltning intresserad av att ta dessa kostnader i nuläget.
Från tjänstemannahåll rekommenderas med anledning av detta att
eventuella beslut kring ändrade skötselförhållanden avvaktas till dess
att ytans framtida användning är fastställd.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.805.214

§ 104
Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m fl på Trossö
(Dahlberg 38, Dahlberg 62 och Karlskrona 4:1), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö´s nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster av Landbrogatan, öster om
gatan ligger Hoglands park. Mot väster avgränsas planområdet av
en brant som stiger upp mot Möllebacken.
Detaljplanen syftar till att anpassa berörd del av gällande detaljplan
till rådande förhållanden avseende bebyggelsens omfattning och
användning. Två skolor, som finns inom planområdet med stöd av
tidsbegränsade bygglov, avses att permanentas.
Planområdet gränsar till Landbrogatan i öster och Bååths gränd i
norr.
Landbrogatan har en trafikmängd på 3700 fordon/dygn. Andelen
tunga fordon är hög eftersom de flesta busslinjerna trafikerar gatan.
En trafikmätning har utförts för Landbrogatan i oktober 2010. Efter
det att trafikmätningen gjordes har två busslinjer försvunnit. Andelen
tung trafik har minskat från 13 % till 11 %. Hastigheten har uppmätts
till 36 km/tim, jämfört med skyltad hastighet 50 km/tim.
Aktuellt område ligger centralt i stadsmiljö i anslutning till
Landbrogatan som är huvudstråk för kollektivtrafiken. Bebyggelsen
längs Landbrogatan är utsatt ur bullersynpunkt.

forts. § 104
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forts. § 104
En trafikbullerberäkning har utförts för Landbrogatan 2010-12-31,
rev 2011-02-21. Ljudnivåer 2011-02-21 och eventuellt framtida fall
har beräknats. Efter 2011-02-21 har två busslinjer försvunnit.
Dygnsekvivalent ljudnivå beräknas till 63 dB(A) och maximal ljudnivå
beräknas till 85 dB(A). Detaljplanen anger att nya bostadslägenheter
ska förses med tyst sida. En trafikbullermätning har gjorts av
inomhusbullret i skollokalerna på Dahlberg 62 (gatuhuset på
Landbrogatan 13). Högsta ekvivalenta ljudnivå är 30 dB(A) och
högsta maximala ljudnivå är 45 dB(A). Uppmätta ljudnivåer
överstiger inte gällande riktvärden enligt SS 25268, ljudklass C.
Parkeringsplatsbehovet ska lösas inom kvartersmarken.
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Anordnande av avfallshantering ska ske i samråd med
tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för detaljplan för Dahlberg 38 m fl,
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.868.214

§ 105
Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl på Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö´s nordvästra kvadrant. Planområdet avgränsas i väster av
Nordstjärnan 37 (Mysingen) och i norr av Möllebacksgränd, i
öster av centrumbebyggelse och söder av Ronnebygatan.
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till en utbyggnad i ett plan
för restaurang eller butik (centrumverksamhet) på gatuplan mot
Möllebacksgränd. Möjlighet ges till servering utomhus, på
balkong samt gata. Detaljplanen styr även ändring från lokalgata
till gårdsgata där de gående prioriteras. Gatan ska anpassas till
framtida utformning av Ronnebygatan.
Befintlig gångbana på Möllebacksgränds östra sida ligger på
kvartersmark som inte går att bebygga.
Föreliggande planförslag innebär att fastighetsägaren kan bygga
på sin egen fastighet och på nuvarande gångbana.
Därmed blir den allmänna gatudelen sex meter bred vilket motsvarar
bredden idag inklusive parkering på gatans östra sida. Genom att
gångbanan upphör avses gatan bli gårdsgata med enhetlig
markbeläggning där gående prioriteras. Enkelriktningen norrut avses
bibehållas. För att få en attraktiv miljö utgår befintlig parkering som
kan ersättas på intilliggande del av Ronnebygatan när ombyggnad
sker här inom ramen för stadsmiljöprogrammet (diskussioner pågår
med fastighetsägare om samverkan), vilket även gäller aktuell del av
Möllebacksgränd).
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp.

forts. § 105
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forts. § 105
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 8 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Dahlberg 45 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.775.214

§ 106
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona
4:43, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd med normalt
planförfarande.
Området är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i
direkt anslutning till Klaipedaplatsen.
Detaljplanens syfte är att omvandla allmänplatsmark till kvartersmark och därmed möjliggöra permanent bygglov för tillbyggnad
till fastigheten Magistraten 16 samt se över skydds- och
användningsbestämmelser för befintlig bebyggelse.
Parkering bedöms kunna tillgodoses inom fastigheten.
Planområdet är anslutet till kommunens nät för vatten och avlopp.
Dagvattnet ska separeras från spillvattennätet.
Avfallshanteringen sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Magistraten 16 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.86.214

§ 107
Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är utställd för allmän granskning.
Planområdet är beläget på Trossö, i kvarteret Skantzes norra del
och gränsar i norr till Ronnebygatan. Öster om aktuell byggnad finns
ett 11 våningar högt hyreshus.
Detaljplanens syfte är att inom fastighetens västra del möjliggöra för
bostäder i fem våningar. Befintlig detaljplan från 1972 medger
bostäder i tre våningar. Aktuell byggnad ligger på Ronnebygatan 3
och består av ett loftgångshus i tre plan. Avsikten är att bygga på
befintligt hus med ytterligare våningar.
Parkeringsbehovet löses inom fastigheten
Planområdet är anslutet till kommunens nät vad avser vatten,
avlopp, el och fjärrvärme. Avfallshanteringen samordnas med
befintliga bostäder inom fastigheten.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Skantze 7, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.776.214

§ 108
Program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är föremål för programsamråd.
Programområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i
Karlskrona skärgård. Området omfattar ca 4,2 hektar och marken
är privatägd.
Planen syftar till att möjliggöra en viktig samhällsfunktion som
kommunen är i stort behov avseende turism och utvecklandet av
skärgårdens möjligheter är ett allmänt intresse och en viktig fråga för
Karlskrona kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
utvecklandet av ett allmänt tillgängligt fritidsområde med gästhamn
som kan erbjuda service och servering till båtburna besökare samt
en del fritidshusbebyggelse.
Avsikten är att öka serviceutbudet för båtlivet och möjligheterna till
unika upplevelser för turism, konferens- och kursverksamhet med
övernattning.
Att utnyttja ett redan ianspråktaget markområde för en ny
användning har stor förenlighet med både FÖP Skärgården från
1999 och Översiktsplan 2030 som båda talar om funktionsomvandling, utveckling av näringsliv/turism och mer service till
båtturister i skärgården.
Då Säljö inte har någon fast landförbindelse är ön i stort sett bilfri.
Endast ett fåtal bilar finns på ön idag. Vägarna på ön utgörs till
största delen av grusade skogsvägar. Anläggningen ska primärt nås
med båt från fjärden och angöring ska ske vid bryggan.
Exploatören ska redovisa varifrån majoriteten av besökarna utgår
och säkerställa att det finns tillgång till parkeringsplatser där.

forts. § 108
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Inga parkeringsplatser får tillkomma på Knösö då området är Natura
2000-område, naturreservat och utgör ett ekologiskt känsligt område
som inte tål ytterligare belastning.
Säljö har idag mycket dålig tillgång till kollektivtrafik. En dialog har
inletts med Affärsverken som bedriver linjetrafik i Karlskronas
skärgård. Affärsverken har visat intresse för att eventuellt angöra
Säljö udde med någon av sina skärgårdsbåtar.
De befintliga avloppslösningarna på ön är enskilda. Avsikten är att
kommunalt vatten och avlopp ska dras över sundet från Knösö
under 2011. Det finns förutsättningar för att ta omhand dagvattnet i
den norra delen av planområdet som utgörs av alskog och idag
används som avloppsinfiltration.
Avfallshanteringen ska ske i samråd med tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planprogrammet
och har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till planprogram för Säljö udde, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.777.214

§ 109
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd med normalt
planförfarande. Ronnebyvägen och järnvägen, söder om ett
kraftledningsstråk och väster om befintlig bebyggelse i Östra
Backabo. Det innefattar del av Ronnebyvägen för anslutning
av tillfart.
Planen ska fullfölja riktlinjerna i Översiktsplaner Karlskrona 2002
och 2030 samt samrådshandling FÖP, för NV Stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar, att utveckla Rosenholm till en allsidig
och aktiv stadsdel. Bebyggelse i Västra Backabo ska vara ett led i
att markera Rosenholm som porten till staden vid havet och förbinda
stadsdelen med centrala Trossö och kulturarvet.
Ny markant bebyggelse på Rosenholms udde och vid infarten till
Idrottscentrum Rosenholm skulle ytterligare förstärka detta.
Västra Backabo ska genomföras med en exploatering som är
kostnadsbärare för nödvändiga infrastruktursåtgärder. Detta är en
förutsättning för genomförande av föreliggande planförslag
omfattande cirka 420 bostäder.
Vasallen Karlskrona Exploatering AB äger planområdet.
Banverket äger järnvägsområdet och Karlskrona kommun mindre
anslutningsdelar. Vasallen svarar för och bekostar dels utbyggnaden
av vatten- och avloppsledningar som fordras för den nya
bebyggelsen dels utbyggnaden av grönytor, gator, vägar, gång- och
cykelvägar mm inklusive tillfarten från Ronnebyvägen med
cirkulationsplats och underfart järnväg.

forts. § 109
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Genomförandet kommer att regleras i ett exploateringsavtal som
tecknas innan planen går till fastställelse. Kommunen är huvudman
för allmän platsmark och kommer därmed att svara för framtida drift
och underhåll av dessa. Drift- och underhållskostnaderna för de
allmänna ytorna har beräknats till 150 000 kronor.
Enligt en magnetfältsutredning understiger strålningen från befintligt
kraftledningsstråk väsentligt de försiktighetsvärden på 0,2 mikrotesla
som tillämpas vid bostadsexploateringar.
Bullerberäkningar visar att vägbuller från Ronnebyvägen kräver ett
respektavstånd för bebyggelse som sammanfaller med
bevarandekrav för den ekologiska spridningskorridoren. Tågtrafik
utgör inget bullerproblem. Dock krävs stängsel utmed järnvägsspåret.
Bullerberäkningar har också genomförts för Försvarets skjutbanor
och lösskjutning. Dessa beräkningar visar att en bana där man idag
skjuter mot söder måste vändas alternativt flyttas och ges en nordlig
skjutriktning. Kostnaden för denna åtgärd belastar exploatören.
Bullerberäkningarna har därmed visat att med föreslagna åtgärder,
som fastställs i planbestämmelserna, uppnås acceptabla bullernivåer.
I praktiken visar dessutom jämförande beräkningar att vid i
Karlskrona förhärskande sydvästlig vindriktning, störs Västra
Backabo icke av skjutbuller.
Planområdet trafikmatas från Ronnebyvägen. Rosenholmsvägen
genom Östra Backabo avses betjäna området enbart med busstrafik.
I Ronnebyvägen anläggs avfartsrondell som via en matargata under
järnvägen leder in i planområdet för att betjäna även framtida
planetapp i norr och planområden norr om E22.
Järnvägsbron och underfarten ska ha en kvalificerad utformning som
en välkomnande entré till västra Backabo.
Kvarterens bostadsgator och gårdsgator får liksom byggrättsområden
och parkeringsytor i mindre grad förskjutas för att anpassas till natur
och mark. Gatorna byggs som 3,5 m breda ”skogsbilvägar” och i
största möjliga grad som smärre uppfyllnader på mark. På dessa sker
byggskedets alla transporter. VA, värme och el läggs i marken vid
sidan av byggvägen till full bredd och färdigställs till sist som
bostadsgata med 5m bredd + 1.5m gångbana. Den ursprungliga
transportvägen schaktas aldrig upp.
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Allt avlopp pumpas från varje hus till bostadsgatorna och vidare i den
befintliga vägen/bussgatan där en större pumpstation trycker avloppet
upp mot anslutning till kommunala nätet i Rosenholmsvägen.
Vatten, fjärrvärme och el förläggs i den befintliga vägen/bussgatan för
anslutning i Rosenholmsvägen. Allt dagvatten kommer att infiltreras
direkt i mark.
Cykeltrafik leds från cykelbana utmed Ronnebyvägen in i området
under järnvägsbron. Bil- och cykeltrafik går tillsammans på den 7 m
breda matargatan och vidare in på kvarterens bostadsgator. Från
Östra Backabo går cykeltrafik in på befintlig väg/bussgata.
Gångtrafik får enkelsidiga gångbanor på matargatan och alla
bostadsgator
I ett första skede betjänas området av en busshållplats vid infarten
från Ronnebyvägen. I senare skede leds busstrafiken genom området
och via en bussgata i befintlig öst-västlig väg mot Rosenholmsvägen
och Östra Backabo. En busshållplats anläggs centralt i anslutning till
vägkors vid förskola och kioskbutik.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslag och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Karlskrona 3:3, Västra
Backabo, Karlskrona kommun, Blekinge län, samt
2. att tekniska nämndens ram för drift och underhåll av allmänna
platser måste ökas med 150 000 kronor när detaljplanens allmänna
ytor genomförts.
_____
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Delegation
1. Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 11 maj 2011.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 13 juni 2011.
3. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 17 augusti 2011.
Beslut
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
2011.722.452
2011.736.452
2011.762.452
2011.786.452
2011.791.452
2011.807.452
2011.821.452
2011.828.452
2011.836.452
2011.878.452
2011.879.452
2011.881.452
2011.905.452
2011.927.452
2011.933.452
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Beslut
Disposition av 2011 års klumpanslag:
5. till projekt tennisbanor Rosenholm.
Dnr 2011.612.292
6. till projekt lektionssal Wämöskolan.
Dnr 2011.613.291
7. till närvärmeprojekt Nättrabyskolan.
Dnr 2011.766.291
8. till solvärmeprojekt Västra Marks idrottsplats.
Dnr 2011.767.821
9. till projekt ventilation etapp 2 Östra Torpskolan.
Dnr 2011.768.291
10. till projekt värmepanna Strömsbergs skola.
Dnr 2011.655.291
11. till projekt värmepanna Bubbetorps gård.
Dnr 2011.656.299
12. till projekt fjärrvärme UC Östra Torpskolan.
Dnr 2011.657.291
13. till projekt tillgänglighet Konsthallen.
Dnr 2011.862.292

14. Beslutsattestanter från och med den 23 juni 2011.
Dnr 2011.704.002
15. Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på
Fredriksdalsvägen i Nättraby.
TN nr 41/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Östra
Vittusgatan, Karlskrona.
TN nr 42/11
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Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a VIVA 2011, Karlskrona.
TN nr 44/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Brovägen,
Karlskrona.
TN 45/11
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motorfordon på Norra
Smedjegatan, Karlskrona.
TN 46/11
16. Tilldelningsbeslut
Upphandling av trafiktavlor, trafikavstängningsmaterial mm.
Dnr 2011.316.053
17. Anbudsprotokoll
Upphandling av vägmarkeringar inom Karlskrona kommun
2011-2013.
Dnr 2011.130.052
18. Anbudsprotokoll
Upphandling av entreprenadmaskiner 2011.
Dnr 2011.267.052
19. Anbudsprotokoll
Projektering av vägar, vatten och avlopp mm för industriområde i
Nättraby.
Dnr 2011.487.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 111
Meddelanden
Register 1

1. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 1 juni 2011 § 80.
Utbyggnad av Spandelstorpsskolan.
Dnr 2011.289.291
2 Barn- och ungdomsnämndens beslut den 1 juni 2011 § 81.
Renovering av Holmsjö skola.
Dnr 2011.748.291
3. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 1 juni 2011 § 82.
Hyresförändring Tullskolan.
Dnr 2010.323.291
4. Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2011 § 137.
Förslag avseende städverksamhet.
Dnr 2011.595.001
5. Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2011 § 162.
Finansiering av utökad investeringsutgift för ombyggnad
av Tullskolan.
Dnr 2010.323.291

Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2011.
6. § 79
Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning
i Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1927.040
7. § 80
Ändring av felparkeringsavgift.
Dnr 2010.1608.514
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8. § 81
Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun.
Dnr 2011.749.103
9. § 82
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1216.452
10. § 90
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom
trafikområdet.
Dnr 2007.1170.530
11. § 91
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Dnr 2010.1484.512
12. § 92
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Dnr 2010.864.310
13. § 99
Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning och farthinder på
Lingonvägen.
Dnr 2010.1360.512
14. § 100
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Lyckebyområdet.
Dnr 2010.1206.312
15. Skogsstyrelsens beslut den 10 juni 2011, dnr 2011/2776.
Stöd för natur- och kulturvårdsåtgärder i skogsbruket (Nokås)
Karlskrona 5:2.
Dnr 2011.774.334
16. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen
Dom daterad den 14 juni 2011. Mål nr M 167-01.
Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga och
bibehålla öppna infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar inom Västra
Vång och Hillerstorp samt uttag av grundvatten för den kommunal
vattenförsörjningen inom Karlskrona kommun i Blekinge län, nu
frågan om avslutning av prövotiden för försöksverksamheten.
Dnr 1999.450.340
forts. § 111
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17. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen
Dom daterad den 14 juni 2011. Mål nr M 3468-09.
Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga och
bibehålla öppna infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar inom Västra
Vång och Hillerstorp och uttag av grundvatten för den kommunala
vattenförsörjningen inom Karlskrona kommun i Blekinge län.
Dnr 1999.450.340
18. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2011,
dnr 501-5694-09.
Slutligt beslut om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i
Kristianopel från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1704.422
19. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2011,
dnr 501.5737-09.
Slutligt beslut om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i
Torhamn från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1705.422
20. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2011,
dnr 258-10113-2008.
Ansökan om sänkt hastighet på väg 726 i Stubbelycke,
Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1808.512
21. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 13 juni 2011,
dnr 525-1205-2011.
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om planerad
förstärkning
av strandskoning i Nättrabyån på fastigheten Västra Nättraby 10:3 i
Karlskrona kommun.
Dnr 2011.780.432
22. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 13 juni 2011,
dnr 521-500-11.
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyte av torrdass till
miljötoalett på
fastigheten Augerums-Beseboda 1:142 i Karlskrona kommun.
Dnr 2011.785.215
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23. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 14 juni 2011,
dnr 505 444-11.
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av hushållssopor på fastigheten Pukan 5 i Karlskrona
kommun.
Dnr 2011.177.452
24. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 juni 2011
§101.
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar med lokalförsörjningen.
Dnr 2011.800.299
25. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 juni 2011
§ 103.
Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet 2012-2014.
Dnr 2011.799.109
26. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 juni 2011 § 205.
Ändring av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Dnr 2011.793.214

Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2011
27. § 104
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.533.041
28. § 105
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.285.042
29. § 106
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010, större än
fem mnkr.
Dnr 2011.436.042
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30. § 112
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av
Spandelstorpsskolan.
Dnr 2011.289.291
31. § 117
Svar på medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats.
Dnr 2010.1207.409
Register 2

32. Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2011, dnr 535-2069-10
angående förslag på restaurering av Björkerydssjön (röjning av
vass och vide) samt kontrollprogram för detta.
Dnr 2011.847.431
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-32.
_____
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§ 112
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående uppsägning av
avtal Kristianopels Camping.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
Vidare meddelar
2. Åke Håkansson (S) att han väckt frågan om trafiksituationen
runt kommunens skolor vid arbetsutskottets sammanträde
den 23 augusti 2011.
3. Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga angående reparation/utbyte
av ljussignaler.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 27 september 2011
§ 113 Personal
§ 114 Arbetsmiljö
§ 115 Information
- Nyckeltal Park
- Personalnyckeltal 2011-07-31

§ 116 Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska
nämnden per augusti 2011
§ 117 Taxor 2012
§ 118 Projekteringstillstånd för nyggnad av äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund
§ 119 Svar på remiss om Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012-2014
§ 120 Bordlagt ärende
Ny parkeringsstrategi Trossö
§ 121 Svar på skrivelse avseende trafik och nedskräpning på Stortorget
och Ronnebygatan
§ 122 Svar på medborgarförslag angående förbättringsarbete på gång- och
cykelväg vid badbryggan på Hasslö/Sandvik
§ 123 Svar på medborgarförslag angående byggande av ett äventyrsbad
där den tidigare ishallen låg nedför Annebo
§ 124 Svar på medborgarförslag: Utbyggnad av kaj vid Scandic Hotell
§ 125 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen längs Verkövägen
§ 126 Svar på medborgarförslag avseende fartkamera på Verkö
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§ 127 Svar på medborgarförslag avseende förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö
genom anläggande av vägbulor
§ 128 Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerheten på
Drottninggatan
§ 129 Svar på medborgarförslag: Gör om husvagnsparkeringen i Hässlegården
till hyrbar husvagnsplats
§ 130 Svar på motion: Till- och ombyggnad av Säbyvallen
§ 131 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 132 Meddelanden
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 27 september 2011 14.00 – 16.20

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Trafikingenjör Johan Stenér
Gata/Parkchef Karl-Johan Svärd
Enhetschef park Pernilla Johansson
kl 14.00-14.45 §§ 113-115
Hamnchef Anders Jonsson
Fastighetschef Anders Kumlin
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl 14.00-14.45 §§ 113-117
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Lars-Göran Forss

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 115 - 132

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 oktober 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 113
Personal
En ny ny hamnavdelning har inrättats på tekniska förvaltningen,
vilket innebär att f d gata/hamn/parkavdelning ändrats till
gata/parkavdelning.
Anders Jonsson, ny hamnchef, presenterar sig.
Han tillträdde tjänsten den 5 september 2011.
Arbetsuppgifter:
- ansvarar för drift och underhåll av kommunens hamnanläggningar
- kontakter med myndigheter, allmänhet samt med båt- och
fiskeorganisationer
- ansvarar för hamn- och sjöfartsskydd och ingår i beredskapsorganisation
- ingår i förvaltningens ledningsgrupp
_____
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§ 114
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 115
1. Nyckeltal park
Enhetschef park/landskapsarkitekt Pernilla Johansson informerar.
2. Personalnyckeltal 2011-07-31.
Dnr 2011.319.026
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.285.042

§ 116
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning
för tekniska nämnden per augusti 2011
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 15 september
2011 lämnat delårsrapport per augusti 2011 till tekniska nämnden för
behandling och beslut.
Tekniska förvaltningens verksamheter, prognos 2011 är
nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet prognos 2011 -2,0 mnkr
• Avdelningens samlade prognos 2011 pekar på ett underskott
på 2 mnkr.
Vinterväghållningens totala årsbudget är 6,5 mnkr, uppdelat på
4,4 mnkr för vårvintern och 2,1 mnkr för höstvintern.
Årets vintersäsong har kostat 8,9 mnkr i vinterväghållning och
periodens budget har därmed överskridits med 4,5 mnkr.
Besparingar för att möta periodens underskott utgörs av minskad
slaghackning, vassröjning, väglinjemålning, borttagning av fontän,
summa 0,8 mnkr och minskat beläggningsunderhåll 1 mnkr,
totalt 1,8 mnkr samt positiva avvikelser på andra verksamheter om
totalt 0,7 mnkr.
Fastighetsverksamhet prognos 2011 +1 mnkr
• Prognosen för avdelningen om 1 mnkr kommer att nås genom
omdisponering av det planerade underhållet.
VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2011 +1 mnkr
• Ökade intäkter med anledning av fler renhållningskunder.

forts. § 116
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Periodens resultat, avvikelse mot budget -5 531 tkr
Vht-område

Centrala verksamheter
Gata/hamn/park
Fastighet
Vatten- och avlopp/Renhållning
Summa

minus = negativt resultat

i tkr

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget
498
-3 193
-5 287
2 452
-5 531

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
26 919
102 330
468 821
185 016
468 821

Prognos
2011
avvikelse
mot budget
0
-2 000
1 000
1 000
0

Kommentarer till periodens budgetavvikelse
• Positivt resultat på +498 tkr för centrala verksamheter och beror
på minskade kostnader för konsulter, vakant ingenjörstjänst och
långtidssjukskriven personal under delar av perioden
• Årets vinterväghållning har hittills kostat 8,9 mnkr och periodens
budget har överskridits med 4,5 mnkr, vilket också är
prognostiserat underskott 2011
• Akut beläggningsunderhåll är senarelagt för ca 1 mnkr
• Lägre hyresintäkter än budgeterat (-3,6 mnkr)
• Planerat underhåll (-3,3 mnkr)
• Löpande underhåll (-5,0 mnkr)
• Värme understiger budget med 2,1 mnkr
• El understiger budget med 1,7 mnkr.
• Renhållning och VA understiger budget med 0,2 mnkr.
• Kapitalkostnaderna är 1,0 mnkr lägre än budgeterat och beror
främst på förseningar i investeringsprojekten.
• Försäkringskostnaderna är drygt 1,0 mnkr lägre än budgeterat,
vilket är hänförligt till det nya avtalet kommunen tecknat från
1 januari 2011.
• Renhållningsverksamhetens prognos 2011 +1,0 mnkr beror
på ökade intäkter med anledning av fler kunder inom
renhållningsverksamheten
Controller Gun-Britt Sirbäck, fastighetschef Anders Kumlin,
gata/parkchef Karl-Johan Svärd och VA/Renhållningschef
Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2011,
samt
2. att överlämna rapporten till revisionen.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2011.
Följande fyra mål beslutade av kommunfullmäktige uppnås ej:
1. Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka i förhållande till det
oplanerade,
2. 2011 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende
av fossila bränslen,
3. Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka, samt
4. Antalet flerfamiljshus med möjlighet till sortering av hushållsavfall ska öka.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen, gata/parkavdelningen,
VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.955.041

§ 117
Förslag till taxor 2012
Budgetdirektiv
I budgetdirektiven uppmanas nämnder och förvaltningar att
utarbeta taxeförslag där avgiftsnivån anpassas till den allmänna
prisutvecklingen. Direktiven anger att avgiftshöjning 2012 med
2,5 % är realistisk med anledning av förväntad löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och räknar
upp 2012 års taxor med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas
sällan och genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja
dessa taxor med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget, daterat den 15 september 2011, som till största
delen vänder sig till företagskunder är redovisade exklusive moms
och taxor som till största delen vänder sig till privatpersoner redovisas
inklusive moms.
Krav på uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska
förvaltningens verksamhetsansvariga.
Gata/Hamnchef Karl-Johan Svärd och VA/Renhållningschef
Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2012 enligt tekniska förvaltningens förslag
daterat den 15 september 2011.
_____
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Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
AB Karlskronahem
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.1023.293

§ 118
Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid
handelsträdgården, Vedebylund
Äldrenämnden har uppdragit åt tekniska förvaltningen att tillsammans
med AB Karlskronahem medverka vid projekteringen av ett nytt
äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund.
Boendet planeras att inrymma fem avdelningar med sammanlagt
48 stycken lägenheter samt gemensamhetsutrymmen, träffpunkt,
personalutrymmen, miljörum och lägenhetsförråd, vilket beräknas
motsvara en byggnadsyta på ca 4 600 m².
Äldreboendet ska följa äldreförvaltningens ramprogram samt i
möjligaste mån inrymma framtidens IT-strategi i boendet.
Enligt nuvarande tidplan beräknas boendet kunna stå klart till våren
2013.
Äldreförvaltningen har för avsikt att teckna ett 20 årigt hyresavtal med
AB Karlskronahem med därpå följande förlängningstid på tre år och
med en uppsägningstid på ett år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 september 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att beställa projektering av AB
Karlskronahem avseende äldreboendet vid handelsträdgården,
Vedebylund, samt
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2. att äldreförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningens jämställdhetsombud
Akten

2011.799.109

§ 119
Remiss om social mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012 - 2014
Kommunfullmäktige har fattat beslutat om att en social
mångfaldsplan ska tas fram för Karlskrona kommun, vilken
ska omfatta i diskrimineringslagen upptagna områden kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
På uppdrag av kommunstyrelsens allmänna utskott är förslaget
remitterat till nämnder/styrelser och organisationer för inhämtande
av synpunkter.
Mångfaldsplanen ersätter de tidigare planerna
 Mångfaldsarbete under planperioden 2009 - 2011
 Politiskt jämställdhetsprogram
 Jämställdhetsplan för Karlskrona
 Handikappolitiskt program
Syftet med en samlad social mångfaldsplan är att skapa ett
gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all
verksamhet. Målgruppen för mångfaldsplanen är förtroendevalda,
anställda och medborgare.
Jämställdhetsplan och Integrationsplan för tekniska nämnden
kommer att ersättas av en social mångfaldsplan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Jan-Anders Glantz, jämställdhetsombud tekniska förvaltningen,
föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012 - 2014.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet/
gata/parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.771.315

§ 120
Ny parkeringsstrategi Trossö
Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen och måste
därför överensstämma med samhällets krav och främja en hållbar
utveckling. Karlskrona kommun har de senaste tio åren haft en
positiv befolkningstillväxt, vilket gör att det finns anledning till att se
över parkeringstillgången på Trossö.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen arbetat fram ett
förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö och arbetet grundar
sig bl a på Gehl Architects stadsmiljöanalys och ”Trafikstrategi
för en attraktiv stad”.
Arbetet har skett i samverkan med Karlskrona Handel och Service,
fastighetsägare i staden samt Blekingetrafiken.
Förslaget innebär att avgiftsnivåerna per timme sänks något men
att avgiftsunderlaget breddas genom att alla p-platser på gatumark
inom Trossö avgiftsbeläggs. Strategin innehåller flera olika delar
och ambitionen är att:
o Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av
parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt
tillgodoser behoven av boendeparkeringar och
arbetsplatsparkeringar.
o Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan då de ökade intäkterna främst ska gå till underhåll och
städning av staden men även till förnyelse av stadsmiljön.
o Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar samt
underlätta städning av staden.
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o Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av
kollektivtrafiken.
Förändringen innebär följande fördelar:
Tillgängliga parkeringsplatser
Antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka och söktrafiken
kommer att minska vilket kommer att medföra en bättre miljö i staden.
Städning och snöröjning
Genom att införa en fast städdag inom gatunätet på Trossö så
förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta
vinterns snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar
bättre under snörika vintrar.
Underhåll och förnyelse i stadsmiljön
De ökade intäkterna som blir följden av föreslagen förändring skall i
sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga
miljöerna men också till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan
stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Tidplan och ekonomi
För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i
50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 000 000
kronor. Investeringsmedel för detta ändamål är upptagna i 2012 års
investeringsbudget. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och
drift/skötselkostnad som kan beräknas till cirka 1 mnkr/år. I förslaget
anges också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator
som medför en ökad kostnad på cirka 0,5 mnkr/år.
Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till
mellan 10 och 14 mnkr per år från nuvarande nivån 4,2 mnkr/år.
Vissa antaganden har gjorts om fördelningen mellan boendeparkering, månadskortsabonnemang och timbetalande samt
genomsnittlig parkeringstid, omsättning och beläggningsgrad.
Med dessa antaganden landar intäktsnivån på 12,3 mnkr/år.
För 2012 kan intäktsförstärkningen därmed beräknas uppgå till cirka
4 mnkr (halvårseffekt se nedan).
Det årliga underhållsunderskottet inom gata/park är minst 4 mnkr/år.
Därtill är det ackumulerade eftersatta underhållet cirka 60 mnkr.
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Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta
sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att
genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.
Tekniska nämnden har den 30 augusti 2011 § 94 beslutat att
bordlägga ärendet.

Yrkanden
Claes-Urban Persson (S) yrkar avslag på tekniska förvaltningens
förslag.
Jörgen Johansson (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag
mot Claes-Urban Perssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden
beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som biträder
tekniska nämndens förslag röstar ja, den som vill biträda
Claes-Urban Perssons avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Lars-Göran Forss (M),
Britt Hagström (M), Jörgen Johansson (C), Roger Poka (MP)
och ordföranden.
Följande röstar nej: Lotta Törnström (S), Claes-Urban Persson (S),
Patrik Andersson (S), Pia Pålsson (S) och Paul Cederholm (SD).
Åke Håkansson (S) och John-Erik Danerklint (S) avstår från
att rösta.
Tekniska nämnden beslutar med sex ja-röster, 5 nej-röster och
två som avstår enligt tekniska förvaltningens förslag.
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Således föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö att införas
senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater,
3. att investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års
anslag nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet
gata/trafik, samt
4. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön.
_____
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Krister Arweström
Tekniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2011.70.109

§ 121
Svar på skrivelse avseende trafik och nedskräpning på
Stortorget och Ronnebygatan
Krister Arweström, Karlskrona, har i en skrivelse hemställt om att
trafiken runt Stortorget begränsas till nyttotrafik kl 22.00/23.00/
24.00 – 06.00 alla dagar.
I skrivelsen påpekas också att nedskräpningen i stadskärnan
(Stortorget - Ronnebygatan) är förfärlig och upprörande med alla
fimpar, burkar, flaskor och tuggummifläckar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott
har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 11.
Beträffande begränsning av trafiken runt Stortorget till enbart
nyttotrafik alla dagar enligt ovan innebär att den trafik som idag
upplevs som ”störande” endast flyttas över till angränsande gator.
I en utredning utförd av konsultföretaget WSP kallad ”Rätt fart i
Karlskrona kommun” och kommande trafikpolicy för kommunen
kommer stegvisa ställningstagande avseende trafiksäkerhet, buller
och hastighet att ske.
Tekniska förvaltningen föreslår att eventuella trafikreglerande
åtgärder anstår till dess att kommunala beslut tagits avseende ovan
angivna utredningar.
Beträffande den nedskräpning som anges i skrivelsen instämmer
tekniska förvaltningen i beskrivningen. Kommunen är emellertid
endast en aktör när det gäller städning på offentlig plats. Övriga
aktörer är fastighetsägare och affärsidkare som har att ansvara för
städning mm på gångbanan framför sin fastighet.
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Tekniska nämndens beslutar
att skrivelsen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.391.312)
Tekniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2010.1205.312

§ 122
Svar på medborgarförslag angående förbättringsarbete på
gång- och cykelväg vid badbryggan på Hasslö/Sandvik
Sven-Erik Karlsson, Hasslö, har i en skrivelse påtalat att vid ett
tidigare arbete på badbryggan vid Sandviks badplats lades makadam
och annat krossmaterial ut på gång- och cykelvägen (gc-vägen) till
badplatsen. I skrivelsen föreslås att man täcker ytan med sand som
följt med upp från vattnet när man rensat stranden från sjögräs under
de senaste åren.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 26 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Att använda sjösand är ingen bra långsiktig lösning, då materialet är
alltför finkornigt. Förvaltningen avser att inför badsäsongen 2012
hyvla och grusa av den aktuella gc-vägen med slitlagergrus i de delar
som bedöms vara erforderligt.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.632.841)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.1001.841

§ 123
Svar på medborgarförslag angående byggande av ett
äventyrsbad där den tidigare ishallen låg nedanför Annebo
Lisa Lindborg, Nättraby, har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunen om byggande av ett äventyrsbad där den tidigare
ishallen låg nedanför Annebo.
Förslagsställaren anser att ett äventyrsbad skulle vara ett lyft för
staden och även locka många familjer till Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 31 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Ett problem är att den föreslagna platsen, vilken tidigare fungerat
som soptipp, innehåller miljöfarligt avfall som först måste saneras
(bortföras). I orört skick kan massorna ligga kvar och ytan användas
för annat ändamål (till exempel parkering för besökare till
Wämöparken m fl platser eller annan verksamhet).
Förslag om ett äventyrsbad i Karlskrona är i och för sig intressant,
men är förenat med stora investerings- och driftkostnader.
Att genomföra detta i kommunal regi är tveksamt. Om intresse
däremot finns från privata aktörer bör kommunen se positivt på detta.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.631.841)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.208.841

§ 124
Svar på medborgarförslag: Utbyggnad av kaj vid Scandic Hotell
Lisa Lindborg, Nättraby, har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunen om utbyggnad av kajkanten mittemot Scandic hotell vid
fisktorget i Karlskrona. I förslaget anges att det behövs en utbyggnad
av kajkanten, som ligger framför hotellets stora trädäck, då den
nuvarande är så hög att småbåtar inte kan lägga till där.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 29 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Nuvarande utformning av kajkanten med tillhörande trädäck och
utformning bör vara oförändrad. De som vill angöra Fisktorget med
små båtar har möjlighet att tillfälligt göra detta på båda sidor om
skärgårdstrafikens brygga, men på sådant sätt att man inte stör
skärgårdstrafikens båtar. Redan i nuläget hyr många småbåtsägare
kommunal bryggplats framför hotellet att det kan anses vara
tillräckligt.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.568.512)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.27.512

§ 125
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen längs
Verkövägen
Maria Hoffner , Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit ett
antal åtgärder mm längs Verkövägen för att säkerställa en rimlig
trafiksäkerhet och boendemiljö för boende i omgivningen.
Åtgärderna som föreslås är
1. Sänk hastigheten till 50 km/tim redan norr om korsningen vid
Bengtsavägen.
2. Sänk hastigheten till 50 km/tim på Bengtsavägen.
3. Anlägg ett övergångsställe genom refugen på Verkövägen
vid Bengstavägens södra sida.
4. Fortsätt med gång- och cykelväg upp längs Bengtsavägens södra
sida.
5. Anlägg en bullervall mellan Bengstsaviken och Verkövägen.
6. Samarbeta med polisen och se till att det utförs
hastighetskontroller, lämpligt i samband med färjeavgångar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 17 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens
trafikutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 12.
Beträffande pkt 1 och 2 ovan (föreslagna hastighetssänkningar på
Verkö- och Bengtsavägen) vill förvaltningen avvakta politiska
ställningstaganden till en av konsultföretaget WSP utförd utredning
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”, i vilken föreslås hastighetsförändringar på det kommunala vägnätet.
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Beträffande förslag om övergångsställe på Verkövägen och en gångoch cykelväg (gc-väg) längs Bengtsavägen (pkt 3 och 4 ovan), har
tekniska förvaltningen upprättat förslag om trafiksäkerhetsåtgärder
på den aktuella platsen, vilket innebär att man på Verkövägen söder
om Bengtsavägen anlägger en gångpassage genom mittrefugen,
anlägger en gc-väg längs Bengtsavägens södra sida samt flyttar
befintlig busshållplats på Verkövägens östra sida till ett läge söder
om Bengtsavägen. Genomförandet beräknas utföras under hösten
2011 om ekonomin så tillåter annars kommer åtgärderna att prövas i
samband med budgetarbetet för 2012.
Förslag om att anlägga en bullervall mellan Bengtsaviken och
Verkövägen är för närvarande inte aktuellt och bedöms i nuläget inte
vara nödvändigt med hänsyn till rekommenderade gränsvärdesnivåer
för vägtrafikbuller.
Slutligen förslaget om samarbete med polisen (pkt 6 ovan)
förekommer detta redan idag bland annat genom att polisen är
representerad i kommunens trafikutskott. Hur polisen slutligen
prioriterar sina insatser avgörs dock av polismyndigheten själv med
hänsyn till sina tillgängliga resurser.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.543.510)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1622.510

§ 126
Svar på medborgarförslag avseende fartkamera på Verkö
Tea Glader, Verkö, har i ett medborgarförslag framfört önskemål om
en fartkamera på Verkövägen. Som motiv anges att personbilar och
lastbilar kör för fort och att en skola ligger intill vägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 17 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens
trafikutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 13.
En översikt av väg- och järnvägstrafiken längs Verkövägen kommer
att ske och trafiksäkerhet och miljö kommer att genomföras, dels
inom ramen för ett så kallat ”MOS-projekt” (Motorway Of the Sea)
och dels med utgångspunkt från en av konsultföretaget WSP
genomförd utredning om hastigheten på det kommunala vägnätet
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”.
Allmänt sett är Verkövägen en övergripande trafikled där trafiken
prioriterats, men där det under senare år genomförts ett antal
trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (t.ex. gång- och
cykelväg (gc-väg) med räcken delen Verköskolan - Ringö, gc-väg
Ringö – Amiralens köpcentrum, gångtunnlar för passage under
Verkövägen i nära anslutning till Verköskolan, hastighetssänkningar
på utsatta delsträckor mellan Verköhamnen och Stationsvägen.
Närmaste aktuella åtgärder på Verkövägen är trafiksäkerhetsåtgärder
i korsningen med Bengtsavägen samt gc-väg längs Bengtsavägens
södra sida.
Beträffande önskemål om uppsättning av fartkameror längs
Verkövägen är detta för närvarande inte aktuellt och kommunala
policybeslut beträffande fartkameror finns inte för närvarande.
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forts. § 126
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2011.25.512)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.476.512

§ 127
Svar på medborgarförslag avseende förbättrad trafiksäkerhet
på Sturkö genom anläggande av vägbulor
Johan Genestig, Sturkö, har i en skrivelse föreslagit att ”vägbulor”
anordnas på Sturkö för att säkerställa skyltad hastighet 50 km/tim.
Förslaget innebär att en ”vägbula” placeras vid övergångsställe
på vägen mellan Tockatorp och Sanda och den andra ”vägbulan”
placeras vid ”Sandakrysset”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har
behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 14.
De föreslagna ”vägbulorna” avser åtgärder på statlig väg (väg 738)
med Trafikverket som ansvarig väghållare. Åtgärderna bedöms
vara av ”driftkaraktär”, varför desamma beslutas och utförs av
väghållaren dvs. Trafikverket.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslag om ”vägbulor” på väg 738 överlämnas till
berörd väghållare dvs. Trafikverket för vidare handläggning.
____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.310.512)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2006.1063.512

§ 128
Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerheten på
Drottninggatan
Elisabeth Mattisson, Karlskrona har i ett medborgarförslag föreslagit
att så kallade ”vägbulor” anläggs i korsningen Ö Köpmansgatan Drottninggatan samt att man överväger liknande åtgärder i övriga
korsningar längs Drottninggatan.
Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämndens trafikutskott
den 23 september 2008 § 39 och i tekniska nämnden den 28 oktober
2008 § 102. Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008
§ 247 att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för
ytterligare beredning för att söka finna en bättre lösning än den som
finns idag.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har
behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 15.
De av tekniska förvaltningen tidigare utförda åtgärderna (avsmalning
och ”gångbaneklackar”) var åtgärder som man då kunde enas om
utan att förändra gatans ”historiska karaktär”.
Under senare år har hastighetsdämpande åtgärder utförts i andra
korsningar på Trossö (t ex. korsningen N Smedjegatan –
Ö Köpmansgatan).
Tekniska förvaltningen föreslår nu att man, i enlighet med förslagets
syfte, bygger om den aktuella korsningen genom att man höjer upp
hela korsningen och kompletterar åtgärden med så kallade pollare för
att skapa en tryggare passage för de oskyddade trafikanterna (jämför
korsningen N Smedjegatan - Ö Köpmansgatan).
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forts. § 128
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 3400 tkr varför objektet bör prövas mot andra angelägna objekt och om
möjligt prioriteras i samband med kommande budgetbeslut.
Beträffande eventuella åtgärder i övriga korsningar längs Drottninggatan får ställningstagande härom ske i samband med budgetarbeten
under de närmast kommande åren.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.397.315)
Tekniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2010.1208.315

§ 129
Svar på medborgarförslag : Gör om husvagnsparkeringen i
Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
Andreas Krantz, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen skall göra om P-platsen mittemot Hässlegårdens förskola
till hyrbara husvagnsplatser där man genom avtal mot en
månadsavgift kan hyra sin plats. I skrivelsen anges att platsen för
närvarande används som en avställningsplats för uttjänta husvagnar,
avställda bilar, företagssläp mm.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott
har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 16.
Förslag om att förändra den allmänna P-platsen till en plats med
uthyrning genom avtal till privatpersoner för uppställning av
husvagnar är inte möjligt då marken enligt gällande detaljplan är
allmän platsmark. Kommunal uthyrning av mark för uppställning av
husvagnar är inte aktuellt utan bör lösas av varje husvagnsägare
själv.
Beträffande nuvarande användning av P-platsen på det sätt som
anges i skrivelsen kommer kommunen att se över skyltning mm för att
se till att platsen används på det sätt som är avsett.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.736.821)
Idrotts- och fritidsnämnden för kännedom (2008.073.821)
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom (DIA.2010.432)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2007.1482.805

§ 130
Svar på motion: Till- och ombyggnad av Säbyvallen
Lars Hildingsson (S) och Birger Wernersson (S) har inkommit med en
motion där de föreslår kommunfullmäktige besluta att idrotts- och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och anlägga erforderliga ytor
för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats (Säbyvallen)
i samråd med Ramdala IF.
Motionärerna föreslår bland annat att stora planen breddas, ny tillfart
anordnas till området och att gång- och cykelväg anordnas mellan
idrottsplatsen och Trummenäsområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 14 december 2009 § 77
beslutat
att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från berörd/a
nämnd/er.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen den 23 november
2010 § 115.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 oktober 2010
§ 355 beslutat
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen har den 5 april 2011 § 98 beslutat
att ärendet återremitteras och överlämnas till tekniska nämnden för
ny beredning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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forts. § 130
Förslagen är så omfattande att det enligt tekniska förvaltningens
uppfattning måste prövas i en detaljplan och som en följd av den
fördjupade översiktsplan som tagits fram för Trummenäsområdet
inklusive Säby. Ca-fastigheter AB som äger mark inom området har
hos samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att planarbetet påbörjas.
Tekniska förvaltningen föreslår som förberedelse till detaljplanearbetet att förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med idrotts- och
fritidsförvaltningen och Ramdala IF ta fram förslag på utformning och
översiktlig kostnadskalkyl för de förslag som motionärerna framför i
sin motion.
Om detaljplanearbetet inte påbörjas kan förändringarna i anslutning
till idrottsplatsen och som kräver intrång på annans mark endast
genomföras genom frivillig överenskommelse med berörda
markägare.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att som förberedelse till framtagande av detaljplan för
Säbyområdet ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
utformning och översiktlig kostnadskalkyl för det förslag
motionärerna framför i sin motion, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
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§ 131
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 23 augusti 2011.
Beslut
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
2011.986.452
2011.964.452
2011.966.452
2011.970.452
2011.976.452
2011.998.452
2011.1016.452
3. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse lekplatser till projekt
lekplatsrenoveringar Nättraby.
Dnr 2011.1038.332
4. Disposition av 2011 års anslag för nyanläggning/förbättringsarbeten gata till reparation av södra kajen handelshamnen.
Dnr 2011.1039.559
5. Disposition av 2011 års anslag för investering parker till projekt
trädbyte 2011.
Dnr 2011.1040.331
6. Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om bussparkering på Södra Kungsgatan,
Karlskrona kommun.
TN nr 49/11
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forts. § 131
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Hantverkaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 50/11
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbudszon på Östra Köpmansgatan, Karlskrona kommun.
TN nr 51/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Amiralitetstorget,
Karlskrona kommun.
TN nr 52/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Konstapelsgatan, Karlskrona kommun.
TN nr 53/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Arklimästaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 54/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning för parkering
på Hantverkaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 55/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning
för parkering på Borgmästaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 56/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget på grund av Oktoberfest, Karlskrona kommun.
TN nr 57/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift på grund av bilkortege genomförd
av Carlskrona Cruising Club, Karlskrona kommun.
TN 58/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift på grund av Trafikantdag 2011,
Karlskrona kommun.
TN 59/11
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Stortorget,
Karlskrona kommun.
TN nr 60/11
forts. § 131
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forts. § 131
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon på
Amiralitetstorget, Karlskrona kommun.
TN nr 61/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Norra Smedjegatan.
TN nr 64/11
Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala
trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 65/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 132
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 23 augusti 2011
§ 123
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar med
lokalförsörjningen.
Dnr 2011.996.299
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 23 augusti 2011,
§ 124
Information om ny parkeringsstrategi på Trossö.
Dnr 2011.771.315

Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2011
3. § 124
Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
Handslingsprogram förebyggande verksamhet.
Dnr 2011.1019.178
4. § 128
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun.
Dnr 2011.1020.709
5. § 129
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Dnr 2011.1021.041
6. § 130
Svar på motion om utbyggnad av gång- och cykelväg del av Mjöviksvägen i Nättraby.
Dnr 2010.670.312
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forts. § 132
7. § 132
Svar på medborgarförslag om cykelbana Hasslö-Almö-E22:an.
Dnr 2007.2177.312
8. § 133
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen
till Hallarums badplats.
Dnr 2009.747.312
9. § 134
Svar på medborgarförslag om ny gångbro över Lyckebyån.
Dnr 2010.546.312
10. § 135
Svar på medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid korsningen av
infartsleden vid Skönstaviks camping.
Dnr 2010.220.312
11. § 136
Svar på medborgarförslag om handikappväg i backen på väg till
Hässlegården.
Dnr 2010.858.312
12. § 137
Svar på medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så att alla inte
är samtidigt.
Dnr 2010.1623.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 -12.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 25 oktober 2011
§ 133 Personal
§ 134 Arbetsmiljö
§ 135 Information
- Investeringsuppföljning per den 30 september 2011

§ 136 Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby
§ 137 Tekniska nämndens målprogram 2011-2014
§ 138 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Sunnavägen
§ 139 Svar på medborgarförslag angående särskild körfil för miljöbilar och
kollektivtrafik på Infartsleden
§ 140 Svar på medborgarförslag angående bullerplank vid fastigheten Mossvägen 9
i Karlskrona
§ 141 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 142 Meddelanden
§ 143 Övrigt
§ 144 Extra ärende
Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid handelsträdgården,
Vedbylund
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 25 oktober 2011 14.00 – 15.15

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (KD)
Åke Håkansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Controller Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Paul Cederholm (SD)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Paul Cederholm

§§ 133 - 144

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 3 november 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 133
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 134
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 135
Information
- Investeringsuppföljning per den 30 september 2011.
Gun-Britt Sirbäck, controller tekniska förvaltningen, informerar.
Dnr 2011.285.042
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.1121.293

§ 136
Projekterings- och investeringstillstånd för om- och
tillbyggnad korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby
Handikappnämnden har den 27 oktober 2010 § 50
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utföra projektering
gällande om- och tillbyggnad av det tidigare korttidsboendet på Kiselvägen i Rödeby.
Bakgrund
Handikappförvaltningen har sedan räddningstjänsten
rapporterade om stora brister i brandskyddet (våren
2007) aktivt arbetat för att vidta nödvändiga åtgärder i
lokaler som nyttjas för olika verksamheter inom
handikappnämndens ansvarsområde. Förvaltningen har
inriktningen att finna lokallösningar som svarar mot
verksamhetens behov i större utsträckning än vad de gör
idag, kopplat till ett fullgott brandskydd enligt gällande
lagstiftning. Enstaka lokaler återstår att finna lösningar för
och en avstämning med räddningstjänsten visar att
bristerna avseende brandskydd är av sådan allvarlig
karaktär att man beslutat att utfärda tillsynsföreläggande
för de lokaler som nyttjas för korttidsvistelse på
Elers väg 6. Korttidsverksamheten är planerad att föras
över till lokalen på Kiselvägen i Rödeby i samband med
färdigställande av lokaler för korttidsvistelse/tillsyn i
projekt Blåvingen, vilket planeras till december 2011.
Verkställighet pågår enligt plan och det innebär att
lokalerna på Elers väg 6 kan lämnas runt halvårsskiftet
2012.

forts. § 136
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-10-25

8

Sammanträdesprotokoll

forts. § 136
I samband med denna överföring av verksamhet från Elers väg
har handikappförvaltningen behov av att bygga till befintlig
byggnad på Kiselvägen med drygt 60 m2.
Tillbyggnaden kommer att inrymma två aktivitetsrum,
hjälpmedelsförråd, personalkontor samt personaltoalett.
Även den befintliga utemiljön kommer att anpassas till den
nya verksamheten med en ny lekmiljö.
År 2009 avsattes 2,0 mnkr för planerade arbetsmiljöåtgärder
på stadsbiblioteket. Detta projekt är nu avslutat och kommer
att ge ett överskott på 1,1 mnkr. Orsaken till detta överskott
är att den i projektet planerade luftkonditioneringen aldrig
installerades, utan har ersatts av billigare mobila lösningar.
Den totala investeringen för om- och tillbyggnaden beräknas
uppgå till 1,7 mnkr och planeras finansieras med 1,1 mnkr ur
överskott för investeringsprojekt arbetsmiljö stadsbiblioteket
samt med 0,6 mnkr ur 2012 års klumpanslag för fastighetsavdelningen.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på
4,3 % kommer handikappförvaltningens internhyra på
grund av tillbyggnaden att öka med 150 tkr per år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att bevilja projekterings- och investeringstillstånd för
om- och tillbyggnad av Kiselvägen i Rödeby, samt
2. att finansiera 1,7 mnkr genom att omdisponera kvarstående
investeringsmedel motsvarande 1,1 mnkr från arbetsmiljöåtgärder på stadsbiblioteket och 0,6 mnkr ur 2012 års
klumpanslag för fastighetsverksamhet till om- och tillbyggnaden.
_____
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Tekniska förvaltningen, ledningsgruppen
Akten

2011.1110.100

§ 137
Tekniska nämndens målprogram 2011- 2014
Tekniska nämnden har i ett internt seminarium den 16-17 mars 2011,
bearbetat ett underlag till målprogram för innevarande mandatperiod.
Materialet har därefter bearbetats i de politiska grupperna och
kompletterande synpunkter har arbetats in i föreliggande förslag som
omfattar:
• Verksamhetsidé för tekniska nämnden
• Fyra identifierade och prioriterade målområden
• Inriktningsmål formulerade per målområde
• Tidsatta effektmål per målområde
Målområdet Miljö redovisas i ett separat dokument och är uppdelat i
sju betydande miljöaspekter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 oktober 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och anta föreliggande förslag till Målprogram 2011-2014
med tillhörande dokument Miljömål 2011-2014.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.484.512)
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2010.1484.512

§ 138
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på
Sunnavägen
Detta medborgarförslag från Daniel Berglund och Linda Forsgren,
Lindesnäs; behandlades vid tekniska nämndens sammanträde
den 26 januari 2011 § 6, och i kommunfullmäktige den 26 maj 2011
§ 91. Kommunfullmäktigen beslutade då att återremittera ärendet för
att medborgarförslaget ska kompletteras med svar på trafiksituationen.
Förslaget är
- ett ”1,2 km viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och
Ekebovägen”.
- att ”gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer
kulturellt.
- en grön oas i form av en park… glasskiosk…”.
- ”en aktiv lekpark i Lindesnäs med stora klätterträd och annat roligt
för barn”.
- ”bryggdans på somrarna som kan dra turister från Skönstaviks
camping.”

Daniel och Linda beskriver vidare hur de upplever trafiksituationen
på Sunnavägen mellan Vikvägen (Lorensberg)/Ekebovägen
(Sunnadalskolan) och Lindesnäs/Marieberg.
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forts. § 138
De anser bl a att 70 km/tim är en för hög hastighet med tanke på
den närliggande skolan (Sunnadalskolan) och bostadsområdet
Lindesnäs. Upplever också att både ungdomar och rådjur korsar
vägen och föreslår att viltstängsel sätts upp på en sträcka av 1,2 km.
Vidare anges att vuxna människor korsar vägen och tror att
anledningen är att busshållplatserna ligger mitt mellan de befintliga
gångtunnlarna vid Marieberg och Ekebovägen.
Tekniska förvaltningen har kompletterat tekniska nämndens beslut
den 26 januari 2011, § 6, och har i skrivelse den 16 maj 2011,
reviderad den 10 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat
ärendet den 14 september 2011 § 19.
Sunnavägen är på den aktuella vägsträckan en fyrfilig väg med
mitträcke och separata gång- och cykelbanor med skiljeremsor på
båda sidor om vägen.
Vägen tillhör huvudvägnätet (infart/genomfartsväg), vilket innebär
att trafiken prioriteras och den är därmed standardanpassad för minst
70 km/tim. Vid Marieberg och Ekebovägen finns gångtunnlar under
vägen som förbinder Marieberg med Lindesnäs och Sunnadalskolan
med Lorensberg. Därmed ges möjlighet för oskyddade trafikanter att
trafiksäkert korsa Sunnavägen för att nå angivna områden och
aktiviteter. Att här sätta upp föreslaget viltstängsel på 1,2 km är
orimligt.
Beträffande efterfrågade kommunala planer för området framgår
dessa av kommunens översiktsplan 2030. I denna anges att området
är intressant för bostadsbebyggelse, att båtuppläggningsplatsen
föreslås flyttas, eventuellt till Västra mark och att bullerfrågorna mm
då skall utredas.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.181.510)
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2011.644.510

§ 139
Svar på medborgarförslag angående särskild körfil för miljöbilar
och kollektivtrafik på Infartsleden
Elsa Karlsson Linde och Beatrice Holgersson, Lyckeby, har i ett
medborgarförslag föreslagit att Infartsledens två filer in mot centrum
delas så att en fil bara får användas av miljöbilar och kollektivtrafik
medan övrig trafik använder den andra filen. Man anser att detta
skulle minska utsläppen och få flera människor att använda miljöbilar
eller åka med kollektivtrafiken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott
har behandlat ärendet den 14 september 2011 § 20.
Infartsledens dubbelfiliga sträcka är relativt kort och en uppdelning av
trafiken på denna vägdel är olämplig då det innebär flera filbyten på
en kort sträcka, dels vid påfart på den flerfiliga delen vid Oskarsvärn
och dels vid uppdelning av trafiken igen vid Skeppsbrokajen.
Totalt sett blir det en kapacitetsminskning som därmed bedöms leda
till ökad köbildning på Infartsleden samtidigt som det är svårt att
övervaka efterlevnaden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att tilldela miljöbilar och
kollektivtrafik en särskild fil på Infartsleden.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.243.510)
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2011.754.510

§ 140
Svar på medborgarförslag angående bullerplank vid
fastigheten Mossvägen 9 i Karlskrona
Gullan Denervik har i ett medborgarförslag föreslagit att ett
bullerplank ska anläggas utmed Ronnebyvägen vid fastigheten
Mossvägen 9 i Karlskrona. Som motivering anges att hon inte
kan finna lugn och ro i sin trädgård på grund av den ständiga
trafiken på Ronnebyvägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens
trafikutskott har behandlat ärendet den september 2011 § 20.
Förvaltningen har genomfört en trafikmätning under vecka 22 2011.
Utifrån denna har det gjorts en bullerberäkning som visar på 61 dBA
ekvivalent och 70 dBA max. De gränsvärde som finns är i befintlig
bebyggelse 65 dBA ekvivalent och 70 dBA vid uteplats.
Eftersom bullerberäkningen ligger under eller lika med gränsvärdena
anser tekniska förvaltningen inte att ett bullerplank erfordras.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 141
Delegation
1. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 14 september 2011.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 20 september 2011.
Beslut
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
4. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt omklädningsrum
för städpersonal, Oskarsvärn.
Dnr 2011.1060.299
5. Omfördelning av anslag (förtätning Sturkö) till projekt
Spandelstorpskolans matsal.
Dnr 2011.1088.291
6. Disposition av 2011 års anslag för gång- och cykelvägar
(gc-vägar) till projekt gc-väg Rosenholmsvägen.
Dnr 2011.1137.312
7. Disposition av 2011 års anslag för handikappanpassning gata/
busshållplatser till projekt gc-väg Bengtsavägen.
Dnr 2011.1138.312
8. Disposition av 2011 års anslag för gc-väg till projekt gc-vägar,
skyltning och anpassning.
Dnr 2011.1139.312
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forts. § 141
9. Disposition av 2011 års anslag för fordon/maskiner till projekt
traktor 2011.
Dnr 2011.1140.310
10. Disposition av 2011 års anslag för fordon/maskiner
till båt 2011.
Dnr 2011.1141.310
11. Disposition av 2011 års anslag för fordon/maskiner till
plogar (Lundbergare).
dnr 2011.1142.310
12. Disposition av 2011 års anslag för hamnen till
undersökning yttre fiskhamnar.
Dnr 2011.1143.825
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 142
Meddelanden
1. Transportstyrelsens yttrande, daterat den 14 september 2011,
beteckning TSS 2011-2078 rörande mark och miljödomstolens
målnummer M 3023-06.
Karlskrona kommun och Karlskrona Baltic Port AB –
Prövotidsutredning om dagvattensystem inom Verköhamnen,
Karlskrona kommun.
Dnr 2006.2007.559
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 september 2011
§ 302
Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad.
Dnr 2011.1072.219
3. Kommunstyrelsens beslut den 6 september 2011 § 202
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för upprustning av Lyckåvallens idrottsplats.
Dnr 2011.913.821
4. Skrivelse angående medborgarförslag om ”Hjärtats stig runt
Bastasjön.
Dnr 2010.1463.823
5. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 27 september
2011 § 141
Information om ärendet avseende omklädningsrum på Arena
Rosenholm.
Dnr 2011.1094.820
6. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp daterat den 24 augusti 2011
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-6.
_____
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§ 143
Övrigt
1. Projekteringschef Jan-Anders Glantz svarar på av
Åke Håkansson (S) tidigare ställd fråga:
”varför blev Ristorgstrappan dyrare än beräknat?”
2. Göte Henriksson (SD) och Claes-Urban Persson (S) ställer
frågor angående ”Ny parkeringsstrategi Trossö”.
Ordföranden och projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar
frågorna.
3. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående nybyggnad
av cirkulationsplats i korsningen Lyckebyvägen/Gullbernavägen.
Ordföranden och projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar
frågan. På förslag från Åke Håkansson (S) kommer ytterligare
information att lämnas vid tekniska nämndens novembersammanträde.
4. Förvaltningschef svarar på av Åke Håkansson (S) tidigare
ställd fråga:
angående ”utbyggnadsområden VA, kvalitet och prestanda på
inbyggt materiel, pumpar etc”
5. Lägesrapport, avseende ny taxa för masonitstugor
TN:s beslut den 24 mars 2010 § 25,kommer att lämnas vid
tekniska nämndens novembersammanträde.
Dnr 2010.321.335
I samband härmed kommer också information om parcellerna
att lämnas.
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6. Ändrade sammanträdestider
- TN:s sammanträde den 29 november flyttas till onsdagen
den 30 november, heldag, med början kl 08.30.
Plats: Oskarsvärn
Information
Internbudget 2012
- TN:s sammanträde den 13 december flyttas till onsdagen
den 14 december
Plats: Bubbetorp
kl 13.00 TN
kl 15.00 Studiebesök återvinningscentral och kraftvärmeverk
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.1023.923

Extra ärende
§ 144
Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid
handelsträdgården, Vedebylund
Tekniska nämnden beslutade 27 september 2011 § 118 att
hemställa om projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen för
nybyggnad av äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund.
Ärendet ska enligt kommunstyrelsens ordförande inte behandlas i
kommunstyrelsen utan beslut i ärendet ska fastställas i tekniska
nämnden. Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska
nämnden upphäver beslutet från 27 september 2011 § 118 och
återkallar ärendet från kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutar
1. att upphäva tekniska nämndens beslut 2011-09-27 § 118
om projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid
handelsträdgården, Vedebylund,
2. att återkalla ärendet avseende projekteringstillstånd för
nybyggnad av äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund
från kommunstyrelsen,
3. att uppdra åt tekniska förvaltningen att beställa projektering
av AB Karlskronahem avseende äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund, samt
4. att äldreförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
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_____
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§ 147 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2011-09-30”
- Nybyggnad av cirkulationsplats i korsningen
Lyckebyvägen/Gullbernavägen
- Planskildhet Bergåsa/Blekingesjukhuset
- Lägesrapport avseende ny taxa för masonitstugorna
och parcellerna

§ 148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per oktober 2011
§ 149 Internbudget 2012 för tekniska nämndens verksamheter
§ 150 Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset
§ 151 Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltning
av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
§ 152 Svar på medborgarförslag avseende önskemål om trafikbulor
på Kummelvägen i Lyckeby
§ 153 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på
Långö
§ 154 Svar på medborgarförslag: Minska trafiken på Infartsleden
- anordna långtidsparkering i Vedeby
§ 155 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 156 Meddelanden
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 30 november 2011
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 30 november 2011 08.30 – 14.45

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck

Utses att justera

Patrik Stjernlöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Stjernlöf
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 15 december 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 147
Informationer och föredragningar
- Internbudget 2012 för tekniska nämndens verksamheter
- Rapport ”Personalnyckeltal 2011-09-30”.
Dnr 2011.319.026
- Nybyggnad av cirkulationsplats i korsningen
Lyckebyvägen/Gullbernavägen föredras av trafikingenjör Johan Stenér.
- Planskildhet Bergåsa/Blekingesjukhuset föredras av trafikingenjör
Johan Stenér.
Det södra alternativet kommer att redovisas, inkl kostnadsberäkning,
vid tekniska nämndens sammanträde i december.
- Lägesrapport avseende ny taxa för masonitstugorna och parcellerna
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2011-11-30

5

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/ ledningsgruppen
Akten

2011.285.042

§ 148
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per oktober 2011
Ekonomiskt utfall och periodens händelser per den 31 oktober 2011
samt prognos 2011.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningens verksamheter, prognos 2011 är nollresultat
och överensstämmer med prognos lämnad i delårsbokslut 2011
Centrala verksamheters prognos är nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet prognos 2011 är +2 mnkr.
Avdelningens samlade prognos 2011 pekar på +2 mnkr.
Vinterväghållningens totala årsbudget är 6,5 mnkr, uppdelat på
4,4 mnkr för vårvintern och 2,1 mnkr för höstvintern.
Årets vinterväghållning har hittills kostat 8,9 mnkr och periodens
budget har överskridits med 4,5 mnkr, vilket också är prognostiserat
underskott 2011. Besparingar för att möta periodens underskott,
summa 0,8 mnkr, minskat beläggningsunderhåll 1 mnkr samt positiva
resultat på övriga verksamheter om totalt 0,7 mnkr. Effekterna av
dessa åtgärder blir 2,5 mnkr.
Ut- och inlastning av rör i gasrörsprojektet i Verkö industrihamn är
tidigarelagt jämfört med plan. Årets förväntade intäkter för gasrörsprojektet med hänsyn tagen till tidigareläggning av verksamheten
från 2012 är 17 mnkr, vilket avviker positivt mot budget med
ca 5 mnkr och kan balansera det negativa resultatet för avdelningens
andra verksamheter.
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Fastighetsverksamhet prognos 2011 är -2 mnkr.
Avdelningens budgeterade resultat för år 2011 har ändrats från ett
överskott på 1 mnkr till negativt resultat på -2 mnkr. Förändringen är
hänförlig bland annat till att fastighetsavdelningen inte får behålla
budgetavvikelsen på +1,5 mnkr avseende försäkringskostnader på
egendomsförsäkringen samt utebliven kompensation för räntehöjning
2011.
VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2011 nollresultat.
Periodens resultat, avvikelse mot budget -2 490 tkr.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per
den 31 oktober 2011.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-11-30

7

Sammanträdesprotokoll

Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Akten

2011.1079.042

§ 149
Internbudget 2012 för tekniska nämndens verksamheter
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 10 november
2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag av seende
internbudget 2012. Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF,
och respektive avdelningschef har föredragit ärendet tidigare
under dagen.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters
arbete mot god ekonomisk hushållning har följande mål antagits
av kommunfullmäktige för 2012:
-

Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka
årligen i förhållande till det oplanerade.

-

Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska sitt
beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska
Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av
fossila bränslen.

-

Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar ska minska årligen.

-

Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik ska minska årligen.

-

Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka med minst
två, år 2012.

forts. § 149
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forts. § 149
-

Antalet flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska öka
årligen.

-

Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka
årligen.

Uppdrag beslutat av kommunfullmäktige:
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med lokala
krafter titta på möjligheten att uppföra automatiska
serviceuppställningsplatser för husbilar i Karlskrona kommun.

Ekonomi
Budgetram för tekniska nämnden totalt uppgår till 80,3 mnkr.
Reserv har skapats med 1 % av budgetramen, vilket motsvarar
800 tkr för tekniska nämndens verksamheter.
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat i enlighet med
beslutade budgetdirektiv och totala ramar, kommunfullmäktige den
21 juni 2011 § 104 samt tekniska justeringar per 31 oktober 2011.
Investeringar 2012
Investeringsram för tekniska nämnden uppgår till 96,3 mnkr samt
för Johannishusåsen 20 mnkr.
Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå
är upprättat i enlighet med investeringsram beslutad av
kommunfullmäktige den 21 juni 2011.
Yrkande
2:e v ordförande Åke Håkansson (S) med tillstyrkan av ordförande
Tommy Olsson (KD) yrkar som tilläggsattsats:
att konsultkostnader för varje verksamhetsområde redovisas vid
delårsbokslut.
Proposition och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Åke Håkanssons
tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet.

forts. § 149
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forts. § 149
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna internbudget 2012, samt
2. att konsultkostnader för varje verksamhetsområde redovisas
vid delårsbokslut.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.154.295)
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2009.472.295

§ 150
Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2010 § 80 om
investerings- och finansieringstillstånd med nyupplåning på
28 mnkr för om- och tillbyggnad av Rådhuset för
Domstolsverkets räkning. Den externa hyresgästen kommer att
betala hela investeringskostnaden med en avskrivningstid på
6 år.
Den tilldelade finansieringsramen kommer att överskridas innan
projektet är slutfört eftersom inte alla fakta är kända när projektet
projekteras och handlas upp.
De svårigheter som uppstått under projektets gång har varit av
varierande karaktär, främst hänförliga till byggnadens ålder,
tidigare gjorda renoveringar och tillbyggnader samt att
nyttjaren/hyresgästen har haft sin verksamhet i gång under
byggnadstiden.
Projektets färdigställandetid har flyttats delvis på grund av
tilläggsbeställningar från hyresgästen, men också på grund av
de ändrade förutsättningar som framkommit under projektets
gång. Tidsförskjutningen innebär ingen ökad entreprenadkostnad, men ett förlängt åtagande medför ökade kostnader för
projektledare och kontrollanter.
Ändrings- och tilläggsarbeten uppgår till ca 3 mnkr, exklusive
driftsåtgärder som finansieras med fastighetsavdelningens egna
underhållsmedel. Utökat rivningsåtagande uppgår till cirka
1 mnkr.
forts. § 150
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forts. § 150
Projektets slutkostnad prognostiseras till ett överskridande på
4 mnkr jämfört med den ursprungliga kalkylen. Utöver tidigare
beslutad finansieringsram erfordras 4 mnkr för att slutföra
projektet.
Den utökade investeringskostnaden kommer att betalas av
hyresgästen genom investeringstillägg som avskrives under
6 år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att utöka tidigare tilldelad finansieringsram på 28 mnkr med
4 mnkr, till total finansieringsram med nyupplåning på högst
32 mnkr.
_____
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Kommunstyrelsen
Stiftelsen Blekinge Museum
Tekniska förvaltningen
Akten

2011.1229.872

§ 151
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i
Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i
parken såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade
Stiftelsen avtal med föreningen Wämöparken u p a angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i parken.
Den 1 januari 1998 trädde föreningen, i vilken kommunen hade
91 % av andelarna, i frivillig likvidation. I samband därmed träffade
Karlskrona kommun, genom kommunstyrelsen, avtal med föreningen
i likvidation om att under tiden för likvidation överta ansvaret för den
skötsel och vård av Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som
åvilat föreningen genom förvaltningsavtalet. Något avtal med
Stiftelsen avseende detta kommunens åtagande träffades emellertid
inte vid tidpunkten. Kommunen har sedan dess genom tekniska
förvaltningen svarat för drift och underhåll och försäkringar avseende
de kulturhistoriska byggnaderna i parken. Ett avtal bör tecknas med
Stiftelsen för att gentemot Stiftelsen tydliggöra kommunens åtagande
avseende byggnaderna. Tekniska förvaltningen har därför i samråd
med länsmuseichefen arbetat fram ett förslag till förvaltningsavtal.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avtal med Stiftelsen Blekinge museum
angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i
Wämöparken.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.483.512)
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2010.1485.512

§ 152
Svar på medborgarförslag trafikbulor på Kummelvägen i
Lyckeby
Paul och Beryl Hammarin, Lyckeby har lämnat in ett
medborgarförslag till kommunen med önskemål om vägbulor på
Kummelvägen i Lyckeby. Till skrivelsen har bifogats en namnlista från
boende och verksamma i anslutning till Kummelvägen.
Som motivering anges att:
- hastighetsbegränsning 30 km/tim inte efterlevs,
- förskoleavdelningar finns i nära anslutning till Kummelvägen,
- boende på Ekebergsvägen vid flera tillfällen varit nära bli påkörda,
- generationsskifte innebär att många barn rör sig här, gående eller
på cykel,
- Östra Torpskolan finns i närområdet, samt att
- högerregeln inte efterlevs med incidenter som följd.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet
den 13 oktober 2011 § 24.
En utredning kallad ”Rätt fart inom kommunen” har tagits fram av
WSP på uppdrag av tekniska nämnden. I utredningen anges i princip
enbart förslag till hastighetsgränser på det kommunala vägnätet,
men inte förslag till fysiska åtgärder.
Kummelvägen är en relativt lång väg inom bostadsområdet med
dålig sikt på en kortare sträcka (mittför Kummelvägen 11).
Tekniska förvaltningen föreslår därför att två vägbulor placeras på
lämplig plats med hänsyn till siktförhållandena intill fastigheterna
Kummelvägen 11-13.
forts. § 152
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-11-30

14

Sammanträdesprotokoll

forts. § 152
Övriga hastighetsdämpande åtgärder längs Kummelvägen föreslås
ske genom utplacering av blomlådor i samråd med kommunen och
på de sökandes bekostnad.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget om vägbulor på Kummelvägen i Lyckeby
skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.298.510)
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2009.528.512

§ 153
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Långö
Gun-Britt och Hans Bergwall har i en skrivelse redovisat sin syn på
trafiksituationen på Långö . I skrivelsen åberopas tidigare
medborgarförslag från 2008 samt en historik sedan de flyttade till
Långö 1972. Man anser att ingenting skett under många år för att
förbättra trafiksituationen. I skrivelsen framförs krav på
hastighetsbegränsning till 30 km/tim, vägbulor och ”slingor” för att
dämpa hastigheten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet
den 13 oktober 2011 § 25.
På uppdrag av kommunen har WSP tagit fram en utredning kallad
”Rätt fart i Karlskrona kommun”. I utredningen anges förslag tilI
hastighetsreduceringar på det kommunala vägverket. Tekniska
nämnden har inte tagit politiskt ställning till utredningens förslag.
Beträffande Långö har i trafiksäkerhetshöjande syfte Östra
Strandgatan nyligen fått en ny gång- och cykelväg, mindre
sidoförskjutning av körfälten samt befintliga P-platser flyttade.
Därmed har trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats,
samtidigt som den tidigare långa siktsträckan brutits för bilister,
vilket rimligen borde leda till lägre hastigheter.
Tekniska förvaltningen planerar nu för flera punktinsatser på
utsatta platser på Långö i hastighetsdämpande syfte t ex vid
Långöbron m fl platser, samt omvandling av del av Lagmansgatan
till enbart bussgata.
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forts. § 153
Beträffande förslag om sänkt hastighet till 30 km/tim för hela Långö
avvaktar förvaltningen tekniska nämndens beslut avseende den
ovan nämnda WSP-utredningen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.90.510)
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2011.477.510

§ 154
Svar på medborgarförslag : Minska trafiken på infartsleden –
anordna långtidsparkering i Vedeby
Anita Björk, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit
”Minska trafiken på infartsleden samt i centrum både vad gäller
utsläpp och parkering”. I skrivelsen föreslås att pendelbussar skall
gå ca var tionde minut mellan Vedeby och centrum samt vara gratis
eller med mycket låg avgift.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärenden
den 13 oktober 2011.
I den nu aktuella parkeringsutredningen för Trossö anges förslag till
pendlarparkeringar inom kommunzonen (Nättraby, Rödeby och
Jämjö), tätortszonen (t ex Amiralen, Lyckeby, motellet/Citygross eller
Arena Rosenholm) och även en framtida pendlarparkering vid
Gullberna tågstation. Placering av parkeringarna föreslås ske i nära
anslutning till attraktiva kollektivtrafikhållplatser.
Sedan flera år tillbaka finns en anordnad samåkningsparkering intill
Vedebyskolans parkering vid Järavägen samt intill avfarten från E22
vid Rosenholm (den senare anordnad av Trafikverket). Syftet med
dessa är att minska trafiken både in mot centrum och andra resmål
genom ökad samåkning.
I avvaktan på genomförande av parkeringsutredningens förslag till
pendlarparkeringar avser tekniska förvaltningen att i samråd med
Trafikverket försöka tydliggöra samåkningsparkeringarna vid Vedeby
och Rosenholm för bilisterna genom bättre skyltning. Beträffande
Vedeby finns möjligheten att nyttja de ordinarie busslinjer som idag
passerar Vedebyskolan.
forts. § 154
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forts. § 154
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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§ 155
Delegation
1. Tekniska nämndens båtråd
Protokoll från sammanträde den 5 september 2011.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 13 oktober 2011.
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 17 november 2011.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 18 oktober 2011.
Beslut
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
2011.68.452
2011.1147.452
2011.1113.452
2011.1119.452
2011.1127.452
2011.1134.452
2011.1147.452
2011.1154.452
2011.1182.452
2011.1192.452
2011.1207.452
2011.1220.452
2011.1238.452
2011.1239.452
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forts. § 155
5. Lokala trafikföreskrifter
- Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala
trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 68/11
- Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala
trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 69/11
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget, Karlskrona kommun.
TN 70/11
- Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Gullbernavägen/
Lyckebyvägen, Karlskrona kommun.
TN 71/11
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Blekingegatan, Karlskrona
kommun.
TN 72/11
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motorfordon på
Ronnebygatan, Karlskrona kommun.
TN 73/11
- Lokal trafikföreskrift om buss- och lastbilsparkering på Södra
Kungsgatan, Karlskrona kommun.
TN 74/11
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Hörnebergsgatan i
Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 75/11
- Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Kungsbrogatan, Karlskrona kommun.
TN 76/11
- Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Lovisavägen, Karlskrona kommun.
TN 77/11

forts. § 155
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forts. § 155
6. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse badplatser/WC/
flytbryggor till projekt bryggor och badplatser 2011.
Dnr 2011.1241.822
7. Förlikningsavtal rörande upphörande av hyresavtal för
Kristianopels Camping.
Dnr 2011.1228.884

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 156
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011 § 223
Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6, f d gruppboende
Elers väg 1.
Dnr 2011.696.253
2. Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011 § 228
Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012.
Dnr 2011.1133.041
3. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 5 oktober 2011.
4. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 18 oktober 2011 § 146
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar med lokalförsörjning inom förskola, skola och vilka åtgärder som är
vidtagna för att sänka kostnaderna.
Dnr 2011.800.299
5. Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2011 § 146
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.1233.106
6. Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2011 § 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.285.042
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forts. § 156
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 6.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 februari 2011
§ 12. Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-11-30”
för tekniska förvaltningen..

§ 13. Internkontrollplan 2011
§ 14. Bokslut för tekniska nämnden 2010
§ 15. Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av två stycken
lekplatser
§ 16. Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2011
§ 17. Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2010
§ 18. Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2011
§ 19. Uppföljning av integrationsplan för tekniska
förvaltningen 2010
§ 20. Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 21. Förslag till detaljplan för Spandelstorp 5:4, Bastasjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 22. Förslag till detaljplan för Torhamn 9:2 m fl, Torhamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 23. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 24. Meddelanden
§ 25. Övrigt
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Plats och tid

Blekinge Health Arena
Tisdagen den 22 februari 2011 13.00-17.10
Sammanträdet ajourneras kl 14.45-14.50

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

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

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

§§ 12 - 25

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 15 mars 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Dagens sammanträde inleds med att projektchef Michael Fransson
informerar och visar Blekinge Health Arena.
Projektchef Michael Fransson visar Arenan.
_____
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Akten

2010.340.026

§ 12
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2010-11-30” för tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.171.040

§ 13
Internkontrollplan 2011
Kommunfullmäktige beslutade den 18 december 2008 § 176 att varje
nämnd och styrelse senast i februari månad varje år ska anta en plan
för den interna kontrollen.
Förvaltningschefen ansvarar för att kontrollplanen följs och rapportering
av uppföljning ska ske i samband med årsbokslut.
Tekniska förvaltningen har den 8 februari inkommit med förslag till
internkontrollplan för 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att faställa internkontroll för 2011.
_____
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Kommunens revisorer
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.342.042

§ 14

Tekniska nämndens årsredovisning 2010
Tekniska förvaltningen har den 15 februari 2011 inkommit med förslag
till årsredovisning 2010.
Förvalningschef Anders Jaryd inleder med en kort information, därefter
föredrar ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck, fastighetschef Anders Kumlin,
projekteringschef Jan-Anders Glantz, gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd
och VA/Renhållningschef Kenneth Johansson ärendet.
Tekniska förvaltningens avvikelse mot budget, 20 875 tkr, består av tre
komponenter. Den direkta resultatavvikelsen utgör:
- 9.031 tkr
varav exceptionella ”vinterkostnader” utgör 7 538 tkr
(- 5 707 tkr inom gata/hamn/parkverksamhet och - 1 831 tkr
inom fastighetsverksamheten)
Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till redovisningsrådets rekommendationer, vilket motsvarar sänkta intäkter med
-7.444 tkr
Beviljad rätt av kommunfullmäktige att överskrida budgetramen
med rivningskostnaden på
-4.400 tkr
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Vinterkostnadens negativa avvikelse har inte kunnat förutses och balanseras
med andra lägre verksamhetskostnader. Budget för vinterkostnader inom
fastighet och gata/trafik ligger för helåret på 1 200 tkr respektive 6 500 tkr
och har överskridits totalt med 5 800 tkr respektive 10 000 tkr (varav
kommunfullmäktige den 26 augusti 2010 beviljat utökad ram med 4 000 tkr)
Övriga ekonomiska avvikelser inom verksamheterna har kunnat följas under
året och överskott respektive underskott balanserar vartannat.
Övertagande av finansverksamheten (hantering av kreditivränta och
internränta) från tekniska nämnden till kommuncentral hantering har
inneburit att en positiv avvikelse på +1,4 mnkr mot budget flyttades från
tekniska nämnden i samband med bokslutet. Den positiva avvikelsen
återfinns i kommunens finansnetto och var tänkt att balansera underskott i
tekniska nämndens bokslut.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisning per den 31 december 2010,
2. att godkänna internkontrolluppföljningen 2010,
3. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2010 enligt följande:
Målsättning: Det planerade utförda underhållet för fastighetsunderhåll skall
öka från 62 kr/m² 2007 till minst 71 kr/m² 2009 och uppgå till minst 89 kr/m²
2011.
Resultat 2010: Planerat underhåll utgjorde 103 kr/m² av totalt fastighetsunderhåll.
Målsättning: Under 2010 skall minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi.
Resultat 2010: I Strömsbergs skola har bergvärme och i Ramdala skola har
värmepump (luft/luft) installerats. Projektering av pelletsanläggningar har
utförts för Holmsjö skola och Jändelskolan.
Målsättning: Antal anläggningar i kommunens fastighetsbestånd, som
försörjs med olja skall minska från dagens 27 stycken, till 19 stycken
år 2009 för att 2011 vara helt avvecklade.
Resultat 2010:Antal anläggningar har minskat till 19 stycken.
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Målsättning: Energiförbrukningen i kwh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar skall under perioden 2008-2011 minska från nuvarande
(2007) 133 kwh/kvm till 115 kwh/kvm.
Resultat 2010: Energiförbrukningen är 110 kWh/kvm.
Målsättning: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning gata/trafik skall under perioden 2009-2011 minska med minst
23 kWh i jämförelse med nuvarande 464 kWh per ljuspunkt 2008.
Resultat 2010: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik är 452 kWh per ljuspunkt.
Målsättning: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms
med anmärkning, skall som ett rullande femårsmedelvärde minska med 50 %
senast år 2012 med 2004 som startår.
Resultat 2010: Det rullande medelvärdet har minskat med 1,3 % från 2007
till 2010.
Målsättning: Av de permanentboende i villa skall från år 2008 minst 95 %
ha valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 97 %, 2010
öka till 98 % och till 2011 skall minst 99 % ha valt sortering av hushållsavfall.
Resultat 2010: 96,6 % har valt sortering av hushållsavfall.
Målsättning: Av de boende i flerfamiljshus skall från år 2008 minst 75 % ha
valt sortering av hushållsavfall. För 2009 skall detta öka till 80 %, 2010 öka
till 85 % och till 2011 skall minst 90 % ha valt sortering av hushållsavfall.
Resultat 2010: 87,3 % har valt sortering av hushållsavfall, samt
4. att överlämna årsredovisning per den 31 december 2010till revisionen
för handläggning.

Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
1. att del av det negativa resultatet -7 538 000 kronor som uppkommit i
samband med den snörika vintern ej behöver återbetalas,
2. att överföra investeringsmedel som ej upparbetats den 31 december
2010 från pågående investeringsprojekt motsvarande 74 468 000 kronor
( 2009 = 124 066 000 kronor),
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3. att överföra investeringsmedel som ej upparbetats den 31 december
2010 från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande 39 394 000
kronor (2009 = 26 728 000 kronor), samt
4. att överskottet 10 300 000 tkr från avslutade investeringsprojekt inom
fastighetsverksamhet överförs till 2011 års investeringsbudget
(2009 = 0 kronor).
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, gatu/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Akten

2011.167.332

§ 15
Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av
två lekplatser
Tekniska förvaltningens parkenhet planerar att renovera och handikappanpassa två områdeslekplatser. Lekplatserna renoveras så att de uppfyller
uppfyller Svensk Standards Säkerhetsnormer. Samråd har skett med
handikappförvaltningen och kommunledningsförvaltningen.
Renoveringar av områdeslekplats i Spandelstorps allé är planerad under
våren 2011 och områdeslekplats i Rödeby är planerad till sommar/hösten
2011. Total investeringskostnad för renovering och handikappanpassning är
1 000 000 kronor. Investeringskostnad för handikappanpassning beräknas till
745 000 kronor och finansieras ur tekniska nämndens, fastighetsverksamhets
investeringar för tillgänglighetsanpassningar och resterande kostnader
255 000 kronor finansieras ur tekniska nämndens, parkenhetens investering
för lekplatser 2011.
Kapitalkostnaderna för handikappanpassningens investeringsutgift på
745 000 kronor, uppgår till 107 tkr år 1. Tekniska förvaltningen ska enligt
kommunledningsförvaltningen få kompensation genom utökad budgetram
från driftreserven för uppkommande drift- och lokalkostnader.
Avskrivningstiden är 10 år och räntekostnaden är beräknad på 4,3 %.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 februari 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende renovering och
handikappanpassning av områdeslekplatser i Spandelstorp och Rödeby,
2. att investeringsutgiften finansieras med 745 000 kronor ur 2010 års
anslag för tillgänglighetsskapande åtgärder (fastighetsverksamhet) och
255 000 kronor ur 2011 års anslag förnyelse lekplatser och lekredskap
(parkverksamhet), samt
3. att kapitalkostnaden finansieras inom kommunstyrelsens driftsreserv
för uppkommande drift- och lokalkostnader.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.131.026

§ 16
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2011
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år göra sin
egen jämställdhetsplan som skall utgå från kommunens gemensamma
jämställdhetsprogram.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2011.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Jämställdhetsplan 2011 för tekniska förvaltningen.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.89.026

§ 17
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2010
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall varje år följa upp och
utvärdera sin jämställdhetsplan.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2010 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av dels
ledningsgruppen och dels förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen
2010.
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.132.026

§ 18
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2011
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 2011.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels ledningsgruppen och dels
förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2011.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2010.90.109

§ 19
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2010
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 2010 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av dels
ledningsgruppen och dels förvaltningens övergripande samverkansgrupp den
2 februari 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Integrationsplan för tekniska förvaltningen
2010.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2010.1550.214

§ 20
Detaljplan för Pottholmen 1 m fl, Pottholmen, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Bakgrund
Planprogrammets syfte är att skapa en ny stadsdel i Karlskrona. Stadsdelen
ska innehålla blandade funktioner med bostäder, verksamheter och service.
Pottholmen ligger i ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskona stad
och innehåller idag centralstation, brandstation, verksamheter och handel
mm. Området domineras av stora trafikanläggningar såsom Infartsleden och
Karlskrona bangård. En förädling av Pottholmen möjliggör utveckling av en
ny stadsdel med bostäder, verksamheter och service i ett attraktivt läge nära
vatten, Karlskrona centrum och med närhet till kommunikationer inom och
utanför staden.
Programförslaget grundar sig på de parallella arkitektuppdrag som
Karlskrona kommun tillsammans med Kärnhem AB genomfört för
Pottholmen under 2009. En utveckling av Pottholmen ska minska den starka
trafikprägeln för området till förmån för gång- och cykeltrafik och skapa en
känsla av att man kommer in i staden Karlskrona när man anländer till
Pottholmen från Infartsleden. Den befintliga järnvägsstationen föreslås
förbättras och samordnas med en ny busstation vid Blekingegatan. I ett
central läge, intill ett nytt järnvägstorg, föreslås även en kontorsbyggnad till
World Trade Center.
Förslaget till ny bebyggelse på Pottholmen är utformat med storgårdskvarter
som grundprincip för att följa Karlskronas axiala uppbyggnad och Trossös
rutnätsplan.
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Bebyggelsen föreslås i huvudsak i 4-5 våningar för att förstärka områdets
topografi och inte konkurrera med Trossö eller Pantarholmens bebyggelse.
Utmed Infartsleden föreslås 5-6 våningar för att förstärka rumsligheten mot
den nya stadsgatan. Ett genomförande av planen bedöms inte medföra
betydande miljöpåverkan.
Planförslaget har varit på samråd mellan 26 november 2010 – 14 januari
2011.Tekniska förvaltningen har meddelat att planärendet behandlas på
tekniska nämndens februarisammanträde.
Vegetation
Förslag till grönstrukturplan har tagits fram för Pottholmen. Av den framgår
bland annat att den befintliga almallén på Borgmästarekajen tas bort.
Allén har drabbats av almsjuka. Nya alléer föreslås utmed Blekingegatan och
Infartsleden.
Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk markundersökning har genomförts som visar att
fyllnadsmassorna innehåller föroreningar av metaller och PAH.
Även bottensedimenten i Borgmästarefjärden innehåller föroreningar.
Inför den planerade exploateringen krävs kompletterande miljötekniska
utredningar för att utreda behovet av sanering inför föreslagen byggnation.
Gator och trafik
Pottholmen omges idag av mycket trafikerade vägar som avskiljer området
från övriga staden. Två tillfarter finns till centrum. I öster Infartsleden som
är ett riksintresse och i väster Borgmästarekajen. Mitt i planområdet stäcker
sig Blekingegatan.
Planförslaget har utformats efter målsättningen att trafikfunktionernas
dominans ska minskas inom området samtidigt som infrastrukturen måste
klara av stora trafikmängder.
Infartsleden föreslås omvandlas till en stadsgata genom avsmalning och
trädplantering i vägens mitt och föreslås avslutas i en cirkulationsplats i höjd
med f.d. fängelset, vilket skapar en tydlig entré till Trossö, samtidigt som
antalet körfält kan minskas från dagens sju körfält till fem körfält
I höjd med centralstationen föreslås biltrafiken ledas över ett nytt
järnvägstorg som med hjälp av markbeläggningen binder samman
Kungsplan och området kring stationen. Förslaget innebär att biltrafiken leds
över torget med hjälp av tydlig avgränsning med pollare och vattenspeglar
samt eventuellt någon lägre mur.
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Markbeläggningen på torget ska begränsa biltrafiken till låga
hastigheter. Norra Kungsgatan föreslås öppnas upp för trafik.
Vidare innebär förslaget att Borgmästarekajen stängs för biltrafik och
omvandlas till ett gång- och cykelstråk. Trafikflödet flyttas istället från
Borgmästaregatan till Blekingegatan som öppnas upp mot
Borgmästarekajen. Korsningen Blekingegatan/ Järnvägstorget föreslås rätas
upp något för en tydligare koppling till Landbrogatan. En parallell gata till
Blekingegatan föreslås få utfart mot Järnvägstorget för att minska
belastningen för korsningen Blekingegatan/Järnvägstorget.
Blir denna korsning alltför överbelastad kan det bli nödvändigt att styra över
biltrafiken till parallellgatan och enbart tillåta busstrafik på Blekingegatans
södra del.
Parkering
Vid utveckling av Pottholmen föreslås parkering till stor del förläggas i
parkeringshus. I övrigt kommer markparkering att finnas på gator och
kvartersmark.
Gång-och cykeltrafik
Förslag till utbyggnad av gång- och cykelvägnätet föreslås ske med trygga
och gena kopplingar till centrum samt grannområden. Stråk och
korsningspunkter behöver förbättras. Med ett utvecklat gång- och cykelnät
kan Karlskronas miljöpåverkan minska.
Den separata gång- och cykelvägen längs med Infartsleden föreslås
utvecklas med en gång- och cykeltunnel under infartsleden i höjd med
Brohålan, som ett tråg utmed vattnet. Detta för att skapa en bättre
förbindelse och öka kopplingen i öst-västlig riktning. Gång- och cykelvägen
längs med Infartsleden och Skeppsbrokajen föreslås höjas och ligga på
samma nivå som biltrafiken. Planförslaget innebär att området utvecklas om
ett urbant rekreationsstråk/ kajyta och som en länk mellan handelshamnen
och Hattholmen.
En ny separat gång- och cykelväg föreslås längs med Blekingegatan.
I övrigt bedöms god trafiksäkerhet uppnås genom blandtrafik då övriga
gator föreslås hastighetsbegränsas till 30 km/h. Gång- och cykelvägen längs
med Borgmästarekajen föreslås utvecklas till ett brett rekreationsstråk med
en träbrygga närmast vattnet. Biltrafiken flyttas till Blekingegatan och
parallellgatan
Järnvägstorget är en viktig länk mellan Pottholmen och Trossö, som får
funktionen av en trafiksäker plats.
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Kollektivtrafik
I planprogrammet föreslås ett stationsområde som underlättar och stimulerar
resandet med kollektiva transportmedel. I och med planerad bebyggelse på
Kungsplan förslås att bussarna omlokaliseras till Blekingegatan, väster om
centralstationen. Både den regionala och lokala busstrafiken planeras passera
utmed Blekingegatan. Detta innebär även en ökad koppling mellan buss- och
tågtrafiken då avstånden mellan trafikslagen minskar. En omlokalisering av
bussarna till Blekingegatan medför att godsmagasinet rivs. Förslaget innebär
att ett nytt resecentrum tillkommer väster om stationshuset. Öster om
resecentrum skapas ett nytt järnvägstorg. Utformningen av resecentrum och
det nya torget måste studeras närmare. Östra Vittusgatan, sträckan mellan
Landbrogatan och Norra Kungsgatan, föreslås omdanas till bussgata.
I och med detta prioriteras kollektivtrafiken.
Järnvägstrafik
På Pottholmen finns idag 21 stycken järnvägsspår inom bangården. Av dessa
används idag sex stycken varav planförslaget föreslår att de 15 spår som
tidigare användes för rangering tas bort till förmån för ny bebyggelse eller
annan markplanering då godstrafik inte längre förekommer till Karlskrona
centralstation. Med tanke på Verköbanans upprustning och behovet att
kunna köra 700 meter långa tåg till Verkö måsta tågen vända nere på Trossö
eftersom det inte finns direktspår från Gullberna till Verkö, varför
spårområdets utbredning på Trossö ytterligare måste studeras.
En ny utredning pågår om lokalisering av ny godsbangård. Möjliga platser
för ny godsrangering bedöms finnas i Gullberna, Torskors eller på Verkö.
Järnvägsspåren är en stor barriär inom området. En gångbro över spåren bör
studeras som en möjlig lösning i det fortsatta planarbetet. En lämplig
placering kan vara i anslutning till det nya resecentrat.
En upprustning av kust-till-kustbanan är planerad att vara genomförd till
juni 2013. Efter dess genomförande kommer ca 72 tåg/ dag att trafikera
Karlskrona central och 108 turer vid halvtimmestrafik år 2017.
Planer finns även på att bygga ut till dubbelspår mellan Gullberna
och Karlskrona centralstation. Detta är dock inget som påverkar
planområdet.
Vattenområden
Borgmästarefjärden utgör ett viktigt rekreationsområde för Pottholmen då
det är mindre bullerpåverkat. Mot vattnet i väster föreslås att en lång brygga
med sittvänliga trappsteg anläggs med utskjutande trädäck.
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I södra delen föreslås en brygga där det till exempel kan finnas plats för ett
kallbadhus eller en restaurang. Området längs med Skeppsbrokajen föreslås
omgestaltas och få en tydligare koppling till vattnet. Här kan skapas en
urban miljö med möjlighet till båtangöring.
Hälsa och säkerhet
Brandstationen planeras att flyttas till Oskarsvärn i samband med en
utveckling av planområdet. En flyttning av brandstationen kommer att
innebära ökade insatstider till alla olyckor i centrum.
Dock minskar insatstiderna till övriga delar av kommunen. Bensinstationen
vid Järnvägstorget föreslås flyttas, vilket kommer att minska mängden farligt
gods till centrum.
Föreslagen bebyggelse i den östra delen av planområdet är placerad mellan
järnvägen och Infartsleden som är starkt trafikerad. En riskbedömning av
transporter av farligt gods på Infartsleden har tagits fram för att klargöra om
den föreslagna bebyggelsen blir lämplig med hänsyn till behovet av skydd
mot olyckshändelser. Riskbedömningen visar att riskreducerande åtgärder är
befogade.
Planförslaget föreslår ett avstånd på 20 meter mellan Infartsleden och
bebyggelsen på den östra sidan. Dispositionen av byggnaderna och
riskreducerande åtgärder behöver studeras närmare i det fortsatta
planarbetet.
Störningar
För att klara en utbyggnad av Pottholmen krävs diverse åtgärder för att
minska bullernivåerna. Infartsledens utformning och ytan mellan vägen och
bebyggelsen behöver studeras närmare likväl som byggnadernas utformning
och placering av vistelseytor, entréer och bostadsrum.
Vatten och avlopp
Inom planområdet sträcker sig många större vatten- och avloppsledningar,
bland annat längs med Borgmästaregatan, Blekingegatan och Järnvägstorget.
Nya byggnader förutsätts anslutas till de kommunala ledningsnäten för
vatten och avlopp.
Flyttning av ledningar kommer att bli aktuellt utmed Borgmästarekajen och
Kungsplan då de ligger under föreslagen bebyggelse. Ledningarna utmed
Blekingegatan föreslås ligga kvar i befintligt läge.
Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. I det fortsatta
planarbetet bör i första hand kvartersgränser justeras för att undvika dyrbara
ledningsomläggningar.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-02-22

22

Sammanträdesprotokoll

forts. § 20
Tekniska förvaltningen noterar att ytterligare utredningar erfordras i det
fortsatta planarbetet
- bland annat kompletterande miljöteknisk utredning,
- justering av kvartersgränser för att undvika dyra ledningsomläggningar,
samt
- spårområdets utbredning på Trossö.
Tekniska förvaltningen har härutöver inget principiellt att erinra mot
planförslaget och har i skrivelse, daterad den 8 februari 2011, föreslagit
tekniska nämnden besluta att tillstyrka planförslaget för Pottholmen.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att tekniska nämnden för egen del påtalar vikten av att
följande beaktas i det fortsatta planarbetet
1. att en tvärförbindelse bör anordnas för gående och cyklister mellan
Skeppsbrokajen och Pottholmen,
2. att grönytor och platsbildningar inklusive gång- och cykelstråken
utformas inbjudande och upplevelserika så att man vill stanna kvar i
området, samt
3. att hela stadsdelen byggs i trä och upplevs som en trästadsdel.
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till ordförandens
tilläggsattsats 1 och 2, samt att stadsdelen i möjligaste mån byggs i trä
och då kan upplevas som en trästadsdel.
Ordföranden tillstyrker förslaget.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar bifall till tilläggsattsats 1 och avslag på
tilläggsattsats 2. Beträffande tilläggsattsats 3 yrkar Patrik Stjernlöf
att stadsdelen i möjligaste mån bör byggas i trä.
Roger Poka (MP) yrkar att få ett särskilt yttrande till protokollet.
Tekniska nämnden beslutar att Roger Pokas särskilda yttrande får bifogas
protokollet, bilaga 1.
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forts. § 20
Sammanträdet ajourneras för överläggningar 14.45-14.50.
2: v ordförande Åke Håkansson (S) med stöd av Claes-Urban Persson (S)
yrkar bifall till tilläggsattsats 1 och 2, samt avslag på tilläggsattsats 3.

Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på tekniska förvaltningens förslag att
tillstyrka planförslaget för Pottholmen, Karlskrona kommun, Blekinge län.
Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 1.
Tekniska nämnden beslutar bifalla förslaget.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsattsats 2.
Tekniska nämnden beslutar bifalla förslaget.

Därefter ställer ordföranden proposition på 1:e v ordförande Gunilla Ekelöfs
(FP) förslag till ändring av attsats 3. Tekniska nämnden beslutar enligt
förslaget.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs: Den som vill bifalla 1:e v
ordförande Gunilla Ekelöfs (FP) förslag röstar ja, den som vill avslå
detsamma rösta nej.
Följande röstar ja: 1: v ordförande Gunilla Ekelöf (FP, Britt Hagström (M),
Patrik Stjernlöf (M), Jörgen Johansson (C), Roger Poka (MP) och
ordföranden.
Följande röstar nej: 2:e v ordförande Åke Håkansson (S),
Lotta Törnström (S), Linda Ekström (S), Claes-Urban Persson (S), Veikko
Pirkalainen (S), Pia Pålsson (S) och Paul Cederholm SD).
Tekniska nämnden beslutar med 7 nej-röster mot 6 ja-röster att avslå
tilläggsattsats 3.

forts.
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-02-22

24

Sammanträdesprotokoll

forts. § 20
Således beslutar tekniska nämnden
1. att tillstyrka tekniska förvaltningens beslutsförslag avseende planförslag
för Pottholmen, Karlskrona kommun, Blekinge län,
2. att bifalla tilläggsattsats 1,
att en tvärförbindelse bör anordnas för gående och cyklister mellan
Skeppsbrokajen och Pottholmen,
3. att bifalla tilläggsattsats 2,
att grönytor och platsbildningar inklusive gång- och cykelstråken utformas
inbjudande och upplevelserika så att man vill stanna kvar i området, samt
4. att avslå tilläggsattsats 3.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2011.79.214

§ 21
Förslag till detaljplan för Spandelstorp 5:4 m fl, Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planområdet ligger vid Bastasjövägen i anslutning till Bastasjö förskola,
öster om det nya bostadsområdet i Bastasjö. Bastasjö ligger i Karlskronas
norra del, mellan Hässlegården och Bastasjön. Karlskrona kommun äger
marken.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka området för
skoländamål i anslutning till befintlig förskola i Bastasjö. Montessori vill
utöka sin verksamhet med en f-6 skola med språkinriktning. För att
åstadkomma större flexibilitet ingår även befintlig förskola i detaljplanen.
Området ligger längs Strövarvägen och Bastasjövägen. Angöring och
parkering för förskolan sker från Strövarvägen som också är infartsväg
till bostadstomterna på Scoutvägen. Angöringen till den tillkommande
kvartersmarken föreslås samordnas med förskolans angöring från
Strövarvägen. Utfartsförbud föreslås mot Bastasjövägen eftersom det inte
är lämpligt med direktutfarter.Förslaget till detaljplan lämnar utrymme för
framtida förändringar av Bastasjövägen och den nya vägkoppling som
enligt översiktsplanen behövs i anslutning till det aktuella planområdet
för att försörja framtida bostadsområden öster om Bastasjövägen.
Väster om förskolan längs med Strövarvägen finns en gångväg. Kryddgatan
har gång- och cykelväg till busshållplats samt till Hässlegården. Mellan
planområdet och bostadstomterna i nordväst går ett motionsspår som leder
till Bastasjön.
Ny bebyggelse ansluts till befintliga VA-ledningar.
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Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 6 februari 2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Spandelstorp 5:4 m. fl. Bastasjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

2011.135.214

§ 22
Förslag till detaljplan för Torhamn 9:2 m fl, Torhamn, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planområdet är beläget centralt i Torhamn strax norr om hamnen.
Området omgärdas av Skeppnabbavägen och Jämjövägen i öster samt
ängsmark i väster. Bostäderna längs Jämjövägen och Skeppnabbavägen samt
Pettersviksvägen ligger inom detaljplanelagt område och ingår delvis i denna
detaljplan.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förtätning av Torhamns by samt att
justera bestämmelserna för delar av den befintliga bebyggelsen.
Planförslaget medger uppförande av bostäder i form av parhus, friliggande
hus och flerbostadshus inom del av fastigheten Torhamn 9:2 samt Torhamn
5:2. Planförslaget är flexibelt och möjliggör uppförande av 40-80 bostäder.
Norr om planområdet finns Jämjövägen som går norrut mot E22. Tillfart till
området föreslås ske från Jämjövägen samt Skeppnabbavägen. Den södra
vägförbindelsen mot Skeppnabbavägen är smal och föreslås därför vara
enkelriktad. De nya tomterna i västra delen av området nås från
Pettersviksvägen. Planförslaget medger genomfart genom området men det
är upp till den väg- och samfällighetsförening som ska vara huvudman inom
området att besluta om genomfartstrafik inom området ska tillåtas.
Exploatörernas avsikt är att endast gång- och cykeltrafik ska tillåtas mellan
den östra och västra delen för att slippa genomfartstrafik.
Gång- och cykeltrafik inom området sker i blandtrafik. Gångbana finns
delvis utmed Jämjövägen och Skeppnabbavägen i anslutning till kyrkan.
Närmaste busshållplats ligger på Sandhamnsvägen cirka 100 meter från
planområdet. Här trafikerar Blekingetrafikens buss, linje 122, som går
mellan Torhamn och Jämjö. Från Jämjö trafikerar sedan två busslinjer vidare
till Karlskrona.
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Ny bebyggelse ska ha möjlighet till parkeringsplatser i anslutning till entrén.
Gästparkering för den östra delen av området är tänkt att anordnas i
anslutning till infarterna till området. För bostäderna utmed Pettersviksvägen
finns möjlighet att anordna gästparkering på de ytor som är avsatta för
parkering i gällande plan och som också avsätts för parkering i aktuellt
planförslag.
Den befintliga bebyggelsen inom planområdet är anslutet till kommunens
vatten- och avloppsnät. Befintliga huvudledningar bedöms klara även den
föreslagna nya bebyggelsen. Nya ledningar krävs för att koppla den nya
bebyggelsen till befintliga nät. Större delen av exploateringsområdet går att
ansluta till pumpstationen som ligger på fastigheten Torhamn 5:48.
Pumpstation på fastigheten Torhamn 9:314 (Skeppnabbavägen) kan
användas för en del av det nya exploateringsområdet. För bebyggelsen i
södra området behövs en ny pumpstation om inte en lämplig
anslutningspunkt till VA-ledningarna i Skeppnabbavägen kan lösas.
En dagvattenledning är kulverterad i den norra delen av området och går
söderut och slutar i ett öppet dike som sedan fortsätter i ytterligare en kulvert
som går under de befintliga bostads-fastigheterna. Statusen på kulverten är
okänd och dagvattensituationen behöver utredas närmare i det fortsatta
planarbetet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 6 februari 2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
att tillstyrka förslag till detaljplan för Torhamn 9:2 m.fl., Torhamn,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 23
Delegation
Tekniska nämndens presidie
Protokoll från sammanträde den 17 januari 2011.

Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2010.1661.452
2011.8.452
2011.32.452
2011.68.452
2011.74.452
2011.77.452
2011.86.452
2011.92.452
2011.93.452
2011.101.452
Felaktiget debiterade renhållningsavgifter.
Dnr 2011.150.346
Disposition av 2010 års anslag fordon till utrustning ”Frasse” (båt hamnen).
Dnr 2010.1735.310
Disposition av 2010 års anslag fordon till
- Dansbanan Wämöparken
- Renovering kulturbyggnader 2010
- Välkomstport Wämöparken
- Brygga Långö
- Parkeringsmätare 2010
- Lotsbrygga Stumholmen
- Muddringsbehov hamnar
Dnr 2010.1739.310
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forts. § 23
Beslutsattestanter från och med den 1 januari 2011.
Dnr 2010.153.002
Anbud
Rätt fart i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.1632.055
Lokala trafikföreskrifter
Upphävande av lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på
Annebovägen, Karlskrona kommun.
TN 6/11
Tidsbegränsad parkering på Östra Köpmansgatan, Karlskrona kommun.
TN 8/11
Stannande och parkering på Landsvägsgatan, Karlskrona kommun.
TN 9/11
Parkering på Landsvägsgatan, Karlskrona kommun.
3 st TN 10/11, 11/11 och 12/11
Upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på
Åvägen i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 13/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 24
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2011 § 17
Projekteringstillstånd MoS-projektet.
Dnr 2010.1473.532
2. Länsstyrelsens beslut den 17 januari 2011, Db 13-10
Utbetalning av deponerade medel.
Dnr 2010.321.335
3. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2011, dnr 535-3057-10,
525-3058-10
Anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken samt
samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken – utläggning av vattenledning
från Gullberna till Sturkö
Dnr 2010.1139.344
4. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 januari 2011 § 11
Flytt av barn- och ungdomsförvaltningens bemanningsteam.
Dnr 2011.129.026
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 20 januari 2011 § 21
Val av representant i Lyckebyåns vattenförbund.
Dnr 2011.133.102
6. Länsstyrelsens beslut den 25 januari 2011, dnr 258-5479-2009
Ansökan om sänkt hastighet på väg 737 i Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1445.512
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7. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2011, dnr 403-3201-10
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
nybyggnad av särskilt boende (gruppboende) på fastigheten Karlskrona 6:27
i karlskrona kommun.
Dnr 2010.1373.293
8. Länsstyrelsens beslut den 25 januari 2011, dnr 258-5788-2009
Ansökan om sänkt hastighet på väg 678, Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1590.512

Kommunfullmäktiges beslut den 27 januari 2011
9. § 11
Svar på motion om trafiksituationen vid Bergåsa hållplats.
Dnr 2009.1979.537
10. § 12
Svar på motion om Kovikens parkområde på Saltö.
Dnr 2010.855.331
11. § 13
Svar på medborgarförslag om hundrastgård i Kungsmarken eller dess
omnejd.
Dnr 2010.545.310
12. § 14
Svar på medborgarförslag om att rusta upp lekparken i Spandelstorp.
Dnr 2010.312.332
13. § 15
Svar på medborgarförslag om vinterförvaring av husvagnar och båtar i
gamla ishallen (Klinteberga).
Dnr 2007.924.821

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-13.
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§ 25
Övrigt
1. Hur lång är acceptabel handläggningstid för personbilar som står
övergivna på gator och vägar i Karlskrona kommun?
Claes-Urban Persson (S) ställer frågan. Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan
Svärd svarar.
2. Åke Håkansson (S) anser att en samordning borde kunna ske mellan
tekniska förvaltningen och fastighetsägarna när det gäller snöröjning,
renhållning av gångbanor mm.
Gatu/Hamn/Parkchef svarar att ett möte med Fastighetsägareföreningen och
polisen är inplanerat.
3. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående avstängning i handelshamnen.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
4. Den 16-17 mars kommer det att hållas ett seminarium för tekniska
nämnden där tekniska förvaltningens ledningsgrupp medverkar.
5. Ordföranden anmäler att han ska delta i en presidiekonferens på Lindingö
den 10-11 mars 2011.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 mars 2011
§ 26 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2011-01-31”
- Ombyggnad Tullskolan

§ 27 Val av representant i Lyckebyåns Vattenförbund
§ 28

Budgetuppföljning per den 28 februari 2011

§ 29 Avskrivning av kundfordringar 2010
§ 30 Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs Österleden
§ 31 Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan
§ 32 Nya lokaler för vuxenutbildningen
§ 33 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 34 Ändring av felparkeringsavgifter
§ 35 Svar på medborgarförslag angående hastighetssänkning och farthinder på
Lingonvägen
§ 36 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen i Lyckebyområdet
§ 37 Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården
§ 38 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 39 Meddelanden
§ 40 Övrigt
Extra ärende
§ 41 Ansvar för skötsel av ett dämme i utloppet ur Björkerydssjön i Nättrabyån
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 29 mars 2011 14.00-16.05

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD) ej § 36 pga jäv
Gunilla Ekelöf (FP) ordf § 36
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Peter Bäckström (M) § 36

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M) §§ 26-35 samt 37-41
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig ekonom Gun-Britt Sirbäck
Projektledare Mats Cronmalm § 26
Gata/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
Fastighetschef Anders Kumlin
Renhållningsingenjör Christer Carlsson

SKTF

Ingenjör SRÖ/Media Jan-Olof Johansson §§ 26-32
Hamntekniker Morgan Mattsson
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera
Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

§§ 26-41

Ordförande

…………………………………... § 26-35, 37-41
Tommy Olsson

Ordförande

......................................................
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot

……………………………………
Lotta Törnström

§ 36

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 18 april 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
(avser pkt 3)

§ 26
Information
1. Projektering och ombyggnad av Tullskolan.
Projektledare Mats Cronmalm, fastighetsavdelningen, informerar.
2. Vid arbetsutskottets sammanträde den 22 mars 2011 ställde
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) fråga angående effektiviteten av sjöoch våtmarkskalkning i Karlskrona kommun. Förvaltningschef Anders Jaryd
besvarar frågan vid dagens sammanträde. Den årliga sjö- och våtmarkskalkningen görs för att motverka försurning i miljön och genomförs inom
Lillåns, Lyckebyåns, Silletorpsåns och Nättrabyåns avvattningsområden.
Bruttokostnad 824 tkr, avgår statsbidrag 700 tkr, nettokostnad 124 tkr.
3. Ordföranden föreslår att en representant utses från den borgliga gruppen
och en från socialdemokraterna för bevakningsuppdrag och särskilt ansvar
för sitt område (fastighet, gata, hamn, renhållning, park och VA.) inom
tekniska förvaltningen:
- ett förbättringsförslag,
- ett besparingsförslag,
- ett minskningsförslag, samt
- ett utvecklingsförslag årligen
Redovisas till tekniska nämnden en gång/sammanträde.
4. Rapport ”Personalnyckeltal 2011-01-31.”
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Valda representanter
Lyckebyåns Vattenförbund
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.133.102

§ 27
Val av representant i Lyckebyåns Vattenförbund
Tekniska nämnden har att utse representant i Lyckebyåns Vattenförbund.
Nämnden utser en ordinarie representant, miljö- och byggnadsnämnden
utser en ersättare.
Tekniska förvaltningen föreslår Jörgen Johansson (C) som ordinarie
representant. Miljö- och byggnadsnämnden har utsett Markus Degerskär (S)
som ersättare.
I samband härmed föreslår Jörgen Johansson (C) att Åke Håkansson (S)
ersätter Percy Blom (S) i valberedningen.
Tekniska nämnden beslutar
1. att till ordinarie representant i Lyckebyåns Vattenförbund utse
Jörgen Johansson (C), samt
2. att utse Åke Håkansson (S) som ersättare för Percy Blom (S) i
valberedningen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.285.042

§ 28
Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Tekniska förvaltningen har inkommit med budgetuppföljning per den 28
februari 2011 och prognos för 2011 för tekniska nämndens verksamheter.
Skrivelsen är daterad den 15 mars 2011.
Prognos på -4,0 mnkr för skattefinansierade verksamheter innebär
negativ avvikelse med 4,0 mnkr i förhållande till budgetram för 2011.
Prognos +1,9 mnkr för avgiftsfinansierade verksamheter vilket inte
avviker mot budgeterat resultatkrav på +1,9 mnkr.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för skattefinansierad verksamhet uppgår till 73,4 mnkr.
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat beslutat resultatkrav på
1,9 mnkr, varav avkastningskrav på avgiftsfinansierad gatuverksamhet
(gatuparkering) 2,9 mnkr och budgeterat ianspråktagande av eget kapital
inom VA-verksamheten med 1 mnkr.
Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till
Redovisningsrådets rekommendationer gjordes 2010 vilket innebär att
VA-verksamhetens egna kapital har förbrukats och resultatkravet föreslås
därför ändras till ett nollresultat. Som en följd av redovisningsändringen
föreslås också en utökning av VA-verksamhetens investeringsram med
5 mnkr så att inte förnyelseinsatserna på Karlskrona Vattenverk äventyras.

Bokfört resultat för perioden, +3 968 tkr
Resultat för perioden är inte helt relevant med anledning av att del av
budgeten inte är periodiserad. Arbete med detta slutförs under första
tertialet.
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En annan osäkerhetsfaktor är att kapitalkostnaderna är preliminära och
kommer att vara säkerställda till delårsbokslutet. I resultatet har inte hänsyn
tagits till upplupna kostnader i storleksordningen 10 mnkr.
Centrala verksamheter
Prognos 2010 för centrala verksamheter är +/-0
Gata/hamn/parkavdelningen
Prognos 2011 är -4,0 mnkr
Snöröjningen har hittills 2011 kostat 5,4 mnkr. Total årsbudget för
snöröjning inklusive sandupptagning uppgår till 6,3 mnkr.
Sandupptagningskostnaderna för 2011 kommer uppskattningsvis uppgå till
1,5 mnkr. Under förutsättning att en ”normalvinter” inträffar resterande del
av året blir resultatet för snöröjning inklusive sandupptagning 9,4 mnkr för
2011, det vill säga ett underskott på 3,1 mnkr. Erhålls ej kompensation med
3,1 mnkr på grund av årets stränga vinter blir konsekvensen att inget
planerat beläggningsunderhåll kan utföras, vilket kan få allvarliga
konsekvenser för främst motorcyklister.
Säkerheten för motorcyklister kan inte garanteras då flera vägpartier är
farliga på grund av kombinationen av 33 mnkr i eftersatt underhåll och
två stränga vintrar.
Budget för akut beläggningsunderhåll är 0,6 mnkr och till största delen
utgörs av lagning av potthål. Akuta åtgärder avseende beläggningsunderhåll
har hittills i år kostat 0,3 mnkr och uppskattningsvis kommer det totalt
uppgå till ca 1,5 mnkr 2011, vilket ger ett underskott på 0,9 mnkr. Om inte
kompensation ges för årets extraordinära vinterkostnader kommer det akuta
beläggningsunderhållet att öka ytterligare.
Fastighetsavdelningen
Prognos 2010 för fastighetsavdelningen är +/-0

VA/renhållningsavdelningen, avgiftsfinansierad verksamhet
Prognos 2011 för VA/renhållningsavdelningen är +/-0 mot budgeterat
resultat.
(Nytt budgeterat resultat föreslås +/- 0 mnkr)
Personalnyckeltal
Helårsprognosen pekar mot 12,72 sjukdagar år 2011 att jämföras med
verkligt utfall 11,6 dagar för år 2010.
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forts. § 28
Nyckeltal för frisknärvaron mäts i procent. De som haft högst fem sjukdagar
under mätperioden är 88,62 % av de anställda vilket är en ökning med 1,59
%. För kvinnor är siffran 90,2 % och för män 88,21 %.
Investeringar
Investeringsredovisning förutsätter att begärda medel från 2010 överförs
enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska nämndens bokslut
den 31 december 2010.
Total budget t o m 2011

399 682 tkr

Avslutade investeringar 2011-02-28

0 tkr

Ej påbörjade investeringar

194 334 tkr

Pågående investeringar

205 344 tkr

- varav bokförda utgifter t o m 2011-02-28
- varav prognos mars-december 2011
- prognos över till 2012

110 627 tkr
87 224 tkr
7 493 tkr

Rapport har lämnats till serviceförvaltningen den 14 mars 2011.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig ekonom, och Karl-Johan Svärd,
gatu/hamn/parkchef föredrar ärendet. K-J Svärd redovisar möjliga
besparingar 2011 och 2012, samt en konsekvensbeskrivning.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2011.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att öka tekniska nämndens budgetram med 4 000 000 kronor för att
täcka underskottet för uppkomna kostnader utöver normalbudget för
snöröjning/sandupptagning,
2. att minska tekniska nämndens budgetram med 1 000 000 kronor med
anledning av att VA-verksamheten inte kan ta i anspråk eget kapital, samt
3. att öka tekniska nämndens investeringsram för VA-verksamheten med
5 000 000 kronor.
_____
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Tekniska förvaltningen/fastighets-, gata/hamn/parkoch VA/Renhållningsavdelningarna
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.224.049

§ 29
Avskrivning av kundfordringar 2010
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 24 januari 2011
avskrivning av kundfordringar i 2010 års räkenskaper till ett belopp av
230 769 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalat trots
påminnelse, krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Delegationsbeslut enligt tekniska nämndens beslut den 26 maj 2010 § 51
dnr 2010.156.002.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 januari 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 230 769 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad för respektive verksamhet i
bokslut 2010.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gata/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.327.511

§ 30
Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs Österleden
Österleden är länets mest trafikerade väg med ca 33 000 fordon/ dygn.
Trafiksignalerna mellan Skeppsbrokajen och Blekingegatan är uttjänta
(ca 30 år gamla.) Dessa anläggningar kräver reparationer varje år och det
stora problemet är att det inte går att få tag i reservdelar om ett större fel
skulle inträffa.
Risken för driftstörningar och långvariga avbrott är stora och effekterna
utgör mycket stor påverkan på trafiken/trafiksäkerheten framför allt på
morgnar och eftermiddagar samt vid räddningstjänstens utryckningar.
Total investeringskostnad för tre nya trafiksignalanläggningar beräknas till
1 mnkr. Investeringen avses finansieras med 633 tkr från 2010 års
investeringsanslag trafiksignaler Trossö, 92 tkr från 2010 års investeringsanslag förändringar/ombyggnad infrastruktur samt resterande 275 tkr från
2011 års anslag nyanläggning/förbättringsarbeten.
Kapitalkostnaderna för investeringsutgiften beräknas på 1 mnkr och
uppgår till 93 tkr år ett. Avskrivningstiden är 20 år och räntekostnaden är
beräknad på 4,3 %.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Gatu/hamn/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd till tre nya trafiksignalanläggningar längs Österleden mellan Skeppsbrokajen – Blekingegatan,
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forts. § 30
2. att investeringsutgiften, 1 000 000 kr, finansieras med 633 000 kronor
ur 2010 års anslag för trafiksignaler Trossö, 92 000 kronor ur 2010 års
anslag förändringar/ombyggnad infrastruktur samt 275 000 kronor ur 2011
års anslag nyanläggningar/förbättringsarbeten, samt
3. att tekniska förvaltningen erhåller kompensation för uppkommande
kapitalkostnadsökning om 93 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.289.291

§ 31
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Spandelstorpskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 23 februari 2011 § 46 lämnat
uppdrag åt tekniska förvaltningen att skyndsamt uppföra en fristående
byggnad om ca 300 kvm för elevverksamhet och personalutrymme på
Spandelstorpskolan. Barn- och ungdomsnämnden har i samma beslut
lämnat uppdrag åt tekniska förvaltningen att i Spandeltorpskolans matsal
färdigställa ytterligare 50 platser före den 1 augusti 2011.
Redan till läsåret 2011/2012 beräknas elevantalet öka med 36 elever, från
dagens 411 till 447. Ökningen sker i huvudsak inom F-klassverksamheten,
men även elevantalet i övriga klasser ökar.
I dagsläget utnyttjar Spandelstorpskolan sina lokaler maximalt.
År 2014 kommer skolan enligt prognostiserade elevökningar att ha 488
elever, i åldrarna 6-11 år. Det innebär en ökning av antalet elever med
20 % under perioden 2009-2014. Skolan har i nuvarande utförande ingen
möjlighet att hantera den väntade volymökningen.
Bedömd investeringskostnad för att uppföra en fristående byggnad om
ca 300 kvm och att bygga till ytan i matsalen för ytterligare 50 platser på
Spandelstorpskolan beräknas till 7 000 000 kronor, varav projekteringskostnaden beräknas uppgå till 700 000 kronor.
I bokslut daterat den 31 december 2010 har ej nyttjade anslag för
Spandelstorpskolan, 3,5 mnkr och Sturkö förtätning 2,6 mnkr begärts
överföras till 2011 för finansiering av utbyggnad av Spandelstorpskolan.
I avvaktan på kommunfullmäktiges beslut om överflyttning av
investeringsmedel från 2010 till 2011 föreslås en omdisponering av anslaget
för volymökning grundskolor för att finansiera utbyggnad av
Spandelstorpskolan.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att meddela projekteringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs,
3. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
samt
4. att investeringsutgiften 7 000 000 kronor finansieras genom omdisponering
ur 2012 års anslag Grundskolor volymökningar.
_____
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Kommunstyrelsen
Utbildningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.298.291

§ 32
Nya lokaler för vuxenutbildningen
Utbildningsförvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
hitta nya, centralt belägna lokaler till vuxenutbildningen.
De efterfrågade lokalerna kräver en yta motsvarande cirka 2 500 kvm med
särskilt anpassade planlösningar. Tekniska förvaltningen har tillsammans
med utbildningsförvaltningen först och främst gått igenom möjligheterna
att lösa lokalfrågan inom egna fastigheter, men inte funnit några lämpliga
lokaler.
Det enda externa alternativ som står till förfogande och som uppfyller de
kriterier och önskemål som verksamheten har, är Försäkringskassans f d
lokaler i kvarteret Viborg, som ägs av PBA Karlskrona Malmö AB.
I denna fastighet finns tillräcklig lokalyta ledig på bottenvåningen och på
plan två för att rymma hela vuxenutbildningen, särvux och uppdragsutbildningen. Dessa lokaler är också relativt lätta att anpassa till de behov
som verksamheten ställer, vilket håller nere ombyggnadskostnaderna och
därigenom även den slutliga hyresnivån.
Den framförhandlade hyresnivån, inkluderande de investeringskostnader
som krävs för att ställa lokalerna i det skick som verksamheten kräver,
uppgår till 3,8 mnkr per år, exklusive hushållsel (vilken beräknas ligga runt
150 tkr per år). Den motsvarar hyresnivån som kommunen betalar för de
externt inhyrda lokaler där verksamheterna finns idag, 2,3 mnkr, med tillägg
av de i kommunfullmäktige beslutade extra anslagen, 1,5 mnkr, för
ändamålet att hitta centralt belägna lokaler för vuxenutbildningen.
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För att möjliggöra tidplanen med inflyttning senast 11 november 2011,
måste projektering och viss rivning påbörjas snarast.
Utbildningsförvaltningen ställer därför garantier upp till 1,0 mnkr till
fastighetsägaren för att täcka de kostnader som kommer att upparbetas fram
till dess att kommunfullmäktige beslutar i detta ärende.
Om kommunfullmäktige avslår hemställan går denna garanti in och ersätter
fastighetsägaren för gjorda utlägg upp till 1,0 mnkr.
Utbildningsförvaltningen har den 3 mars 2011, § 17, beslutat
1. att hos tekniska förvaltningen beställa projektering av lokaler
för vuxenutbildningen i kv Viborg samt att lämna begärd garanti
upp till 1 mnkr, samt
2. att lämna begärd garanti upp till 1 mnkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Yrkanden
Patrik Stjernlöf (M) yrkar återremiss för ytterligare utredning.
Ordföranden yrkar som tilläggsattsats:
att verksamheten styrs till plan över gatuplan.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag
eller återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på eget tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla ordförandens förslag till tilläggsattsats röstar ja, den som vill avslå
densamma röstar nej.
Patrik Stjernlöf (M) meddelar att han avstår från att delta i beslutet.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Lars-Göran Forss (M), Jörgen
Johansson (C), Roger Poka (MP) och ordföranden.
Följande röstar nej: Åke Håkansson (S), Lotta Törnström (S),
John-Erik Danerklint (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik Andersson (S),
Pia Pålsson (S) och Paul Cederholm (SD).
Tekniska nämnden beslutar med 7 nej-röster mot 5 ja-röster att avslå
ordförandens tilläggsyrkande.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att ge tekniska förvaltningen tillstånd att teckna ett tioårigt hyresavtal
med en initial hyra på 3,8 mnkr per år med PBA Karlskrona Malmö AB
avseende lokaler för vuxenutbildningen i fastigheten Viborg 34, med
inflyttning senast 11 november 2011.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.266.450

§ 33
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 25 februari,
reviderad den 14 mars 2011, inkommit med revideringsförslag avseende
mindre ändringar i gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Nu gällande renhållningsordning antogs av kommunfullmäktige
den 26 februari 2009 och är nu i behov av vissa förtydliganden och mindre
ändringar.
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning enligt
15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning inte
behöver beaktas.
I samband härmed uppmanar tekniska nämnden VA/Renhållningsavdelningen att i god informera om tömningstider 2012 på Karlskrona
kommuns hemsida.
Tekniska nämnden uppmanar VA/Renhållningsavdelningen att informera
om tömningstider 2012 i god tid på Karlskrona kommuns hemsida.
Renhållningsingenjör Christer Carlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att revidera gällande renhållningsordning avseende mindre ändringar i
gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen,Gata/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2010.1608.514

§ 34
Ändring av felparkeringsavgift
De nuvarande felparkeringsavgifterna är 300 eller 400 kr, där det högre är
när fordonet står trafikfarligt.
Nivån på avgifterna antogs av kommunfullmäktige 1991 och sedan dess har
ingen justering gjorts. När tekniska förvaltningen har gjort en jämförelse
med andra kommuner ligger felparkeringsavgifterna i Karlskrona kommun
långt under de flesta kommuner.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 december 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag att höja felparkeringsavgiften för de förseelser
som innebär att fordon står där förvaltningen anser olämpligt och behålla
nivån på felparkeringsavgiften när avgiften inte är erlagd eller att tiden har
gått ut. Följande felparkeringsavgifter i fyra nivåer föreslås införas: 300,
500, 700 och 1 000 kr.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2011,
§ 2.
Förslaget på vilka förseelser som ger de olika avgifterna är:
300 kr
• Ej erlagd avgift
• Stått för länge på avgiftsfri plats

forts. § 34
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forts. § 34
500 kr
• Förbud att parkera
• Allmän plats inom tättbebyggt område som är terräng

700 kr
• Förbud att stanna eller parkera
• Plats för visst fordonsslag
• Ändamålsplats, busshållplats, vägkorsning och körbana för
linjetrafik
• Mot färdriktning/längdriktning

1 000 kr
• Plats för rörelsehindrad
• Övergångsställe/cykelöverfart
• Gång-/cykelbana
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att anta de nya felparkeringsavgifterna.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.444.512)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen,Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1360.512

§ 35
Svar på medborgarförslag angående hastighetssänkning och farthinder
på Lingonvägen
Christian Wentzel har i ett medborgarförslag föreslagit en hastighetssänkning
från 50 km/h till 30 km/h på Lingonvägen i Karlskrona. Utöver detta att två
farthinder anläggs på Lingonvägens sträckning från vägstart till
T-korsningen och att hindren utförs antingen permanent med asfalt eller
löstagbara.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 december 2010 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
1. Att sänka hastigheten till 30 km/h är Karlskrona restriktiva med på
lokalgator. Lingonvägen är dessutom en återvändsgränd och således
är där ingen genomfartstrafik.
2. Vid problem på lokalgator anläggs bara vägbulor i undantagsfall.
Tekniska förvaltningen hänvisar förslagsställaren till Karlskrona kommuns
hemsida där man kan ansöka om att få sätta upp blomlådor på vägen för att
sänka hastigheten.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 9 februari 2011,
§ 3.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.415.510)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen, Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1206.312

§ 36
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen i
Lyckebyområdet
Lyckeby Gille har i ett medborgarförslag framfört att infrastrukturen
i Lyckebyområdet inte följt med i utvecklingen. Föreningen menar att
utvecklingen av Verköhamnen har medfört och kommer att medföra
ytterligare påfrestningar i området och vill att kommunen omgående
ser över den trafiksituation som råder i Lyckeby, inklusive bättre
anslutningsväg till Verkö hamn varvid framför allt gällande plan för
Bengtsaleden bör beaktas.
I samband med fastställande av översiktsplanen 2030, gav
kommunfullmäktige miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att göra
en fördjupad översiktsplan över Lyckebyområdet. Inriktning och bakgrund
kan antas baseras på frågor beträffande öst- västliga förbindelser
mellanstaden - Vedeby/Lyckeby, samt trafikfrågor i Lyckeby-området, med
fokus på oönskad smittrafik till och från Verkö.
Med anledning av miljö- och byggnadsnämndens begäran om medel för
upphävande av detaljplan för vägförbindelse Köpingegård - Lösen
(Bengtsaleden) har kommunstyrelsen den 1 februari 2011 bland annat
beslutat följande:
- att hänskjuta miljö- och byggnadsnämndens yrkande om en utökad
budgetram för genomförande av uppdraget avseende upphävande av
detaljplanen för vägförbindelse Köpingegård - Lösen (Bengtsaleden) till
kommande budgetberedning, samt
- att arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Lyckeby genomförs i
samband med processen avseende upphävande av detaljplanen för
Bengtsaleden.
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forts. § 36
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat
_____

Pga jäv deltog inte ordföranden i handläggningen av detta ärende.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.313.814)
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.862.814

§ 37
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården
Ett medborgarförslag från Erika Andersson och Michael Ryge har inkommit
till Karlskrona kommun och lämnats till tekniska nämnden för yttrande.
Medborgarförslaget ska behandlas i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen. Förslaget gäller önskemål om att fler ridvägar ska anläggas i
Bastasjö/Hässlegården, då ridvägarna i området upplevs utslitna.
Bastasjö friluftsområde ska enligt Översiktsplan 2030 fortsätta att utvecklas
som Karlskrona kommuns stora rekreationsområde och föreslås kopplas
samman med friluftsområdena vid Mörtsjöåsen och i Rödeby. I planen
föreslås också bostadsutbyggnad i området, vilket kan innebära förändringar
i redan befintliga spår och stigar i Bastasjöområdet. Karlskona-Lyckå
Ridklubb nyttjar idag ridvägarna och stigarna i Bastasjö. Ridskolan kan
dock komma att flyttas. Beroende på eventuell ny lokalisering och om
möjlighet finns att anlägga ridvägar och stigar i det nya området kan
ridbehoven i Bastasjö komma att förändras. Det är också viktigt att ha i
åtanke att för många stigar och vägar i ett område kan få det att kännas
splittrat och minska känslan av att man befinner sig i ett naturområde.
En fördjupad översiktsplan är föreslagen att göras kring Bastasjöområdet.
I kommunen ser man också över möjligheterna att ta fram en mångbruksplan som bland annat visar hur olika intressenter kan samexistera i och
nyttja området. Dessa båda planer bör göras i samarbete med varandra.
När områdets framtid är utredd kan det bli aktuellt att anlägga nya ridvägar.
På grund av de osäkerheter som finns kring Bastasjöområdet och att det för
närvarande saknas ekonomiska medel är det i nuläget inte aktuellt att
anlägga i nya ridvägar i området.
Samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen har skett.
forts. § 37
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forts. § 37
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 38
Delegation
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 9 februari 2011.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 15 februari 2011.
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2011.117.452
2011.122.452
2011.134.452
2011.172.452
2011.177.452
2011.203.452
2011.275.452
2011.293.452
2011.296.452
2011.303.452
2011.312.452
2011.355.452
Disposition av 2011 års anslag för paviljonger Nättrabyskolan.
Dnr 2011.249.291
Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektiviseringar,
Jänkebergs VP.
Dnr 2011.283.299
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forts. § 38
Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt Sturkö brandstation.
Dnr 2011.244.299
Disposition av 2011 års anslag till projekt nya serviser avlopp.
Dnr 2011.325.350 och 2011.325.350
Ersättning för vattenskada Backabovägen 56D och Grävlingen 4.
Dnr 2011.44.185
Anbud
Värdering av Kristianopels Camping
Dnr 2011.185.052
Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Ekebergsvägen,
Karlskrona kommun.
TN 15/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Stortorget,
Karlskrona.
TN 18/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande
och parkering på Stortorget, Karlskrona.
TN 19/11
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Vedeby Gata,
Karlskrona kommun.
TN 20/11
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Arenavägen,
Karlskrona kommun.
TN 21/11
Upphävande av lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på
Björkholmskajen, Karlskrona kommun.
TN 22/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 39
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 3 februari 2011, dnr 551-316-10, 108050-005, MPD 01-11
Upphävande och ändring av villkor i gällande tillståndsbeslut avseende
Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.991.351
2. Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2011, dnr 581-2791-10
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2011
i Karlskrona kommun.
Dnr 2010.1313.438
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 februari 2011 § 64
Tidsbegränsat bygglov i tre år och bygganmälan för nybyggnad av
övernattningsstugor på fastigheten Sandhamn 13:1.
Dnr 2011.259.231
4. Länsstyrelsens beslut den 28 februari 2011, dnr 555-2884-10
Underrättelse om driftstörning på inkommande vatten till Koholmens
avloppsreningsverk.
Dnr 2011.279.351
5. Länsstyrelsens beslut den 1 mars 2011, dnr 555-661-10,
1080-50-005
Angående anmälan om utökat geografiskt upptagningsområde för
Koholmens reningsverk.
Dnr 2010.266.351
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§ 39.
6. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 februari 2011 § 47
Lokalbehov Rosenholmsskolan.
Dnr 2011.288.291
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-6.
_____
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§ 40
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående utredning om kajen som vittrar
sönder i handelshamnen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Enligt kommunallagen företräder SKTF och har yttranderätt för sina
medlemmar i frågor rörande personal och arbetsmiljö.
SKTF ser därför att två punkter tas med på tekniska nämndens dagordning:
- Personal
- Arbetsmiljö
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.359.002

§ 41
Ansvar för skötsel av ett dämme i utloppet ur Björkerydssjön i
Nättraby
Karlskrona kommun, näringslivsenheten har inom ramen för ett EU-projekt
ansökt om vattendom för att uppföra ett dämme i Björkerydssjön där sättar
får placeras i dämmet från den 1 april till den 15 september. Miljödomstolen
beviljade vattendom för detta med ett antal villkor den 2 juli 2010
M 2199-09. Vissa frågor hänsköts till länsstyrelsen att fatta beslut om.
Länsstyrelsen kräver bland annat att Karlskrona kommun utser någon
person som har det övergripande ansvaret för att kontrollprogrammet,
anläggningens drift och skötsel och gällande tillståndsvillkor följs.
Nättrabyån utgör en av reserverna i Karlskronas framtida vattenförsörjning i
Johannishusprojektet. Det är därför positivt att skapa en extra vattenvolym
sommartid i Björkerydssjön. Karlskrona kommun har tidigare övertagit
SCA´s vattendom i sjön Hörnen som rinner till Nättrabyån.
Där innehålls en vattenvolym som också utgör en reserv.
Tekniska förvaltningen skall inte betala någonting för bygget av dämmet,
men svara för framtida drift och skötsel.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att VA/Renhållningschefen har det personliga ansvaret för drift och
skötsel av dämmet i utloppet ur Björkerydssjön.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 april 2011
§ 42 Personal
§ 43 Arbetsmiljö
§ 44 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 mars 2011

§ 45 Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010,
större än 5 mnkr
§ 46 Fördjupningsområden inom Tekniska nämnden
§ 47 Svar på medborgarförslag: Gasolgrillar på allmän plats
§ 48 Deltaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 49 Förslag till detaljplan för Tältet 1 m fl, Karlskrona
kommun, Blekinge län
§ 50 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 51 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 26 april 2011 14.00-15.25

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (KD)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz §§ 48-52
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

SKTF

Jan-Olof Johansson
Morgan Mattsson

Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

§§ 42-51

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 11 maj 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 42
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 43
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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Akten

§ 44
Information
Investeringsuppföljning per den 31 mars 2011.
Dnr 2011.285.042
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Akten

2011.436.042

§ 45
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010,
större än 5 mnkr
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 7 april 2011 inkommit
med slutredovisning avseende avslutade investeringsprojekt
per den 31 december 2010 enligt Riktlinjer för investeringar i Karlskrona
kommun.
Under 2010 har 100 investeringsprojekt avslutats, varav i tio investeringsprojekt har investeringsutgiften överstigit 5 mnkr.

Avslutade investeringar 2010
fastighetsverksamhet
Jämjö förskola
Lokal Marinens musikkår
Bastasjö autistboende
Rosenfeldtsk ombyggn, etapp II
Hasslö förskolelokaler

76 785
budget
20 650
13 300
19 500
16 700
6 635

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

66 832
utfall
16 326
12 681
15 796
15 393
6 635

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

9 953
diff
4 324
619
3 704
1 307
0

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Avslutade investeringar 2010
VA-verksamhet
VA-ledningar Mölletorp-Lyckåborg
Avloppsledning Sturkö-Verkö
Överföringsledning Kristianopel
K-na vattenverk renvattenpumpstation
Avloppsledning Trummenäs-Verkö

48 000
budget
5 500
5 500
11 000
18 000
8 000

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

49 368
utfall
5 515
5 476
9 738
17 960
10 678

tkr -1 368
tkr
diff
tkr
-15
tkr
24
tkr 1 262
tkr
40
tkr -2 678

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

Totalt avslutade projekt >5 000 tkr
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forts. § 45
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2010 överstigande
5 mnkr.
_____
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De valda
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig ekonom TF
Serviceförvaltningen, chefen för löneheten
Akten

2011.472.009

§ 46
Fördjupningsuppdrag inom Tekniska nämnden
Tekniska nämndens ordförande föreslår att man inom nämnden
utser ledamöter med särskilt uppdrag att fördjupa sig i specifika
verksamhetsområden. För varje område utses två representanter.
Aktuella verksamhetsområden är:
Fastighet
Gata
Hamn
Park
VA
Renhållning
Uppdraget är att studera varje verksamhetsområdes potential till
förbättring och utveckling. Avsikten är att redovisning ska ske med
ett verksamhetsområde per nämndsammanträde.
12 representanter utsågs bland tekniska nämndens ledamöter, fem
från alliansen, sex från socialdemokraterna och en från
Sverigedemokraterna.
Tekniska nämnden beslutar att
att inrätta fördjupningsområden och utse följande ledamöter:
- Fastighet
Roger Poka (MP) och Tommy Sundahl (S)
- Gata
Peter Bäckström (M) och Lotta Törnström (S)
- Hamn
Lars-Göran Forss (M) och John-Erik Danerklint (S)
- Park
Jörgen Johansson (C) och Pia Pålsson (S)
- VA
Gunilla Ekelöf (FP) och Patrik Andersson (S)
- Renhållning Paul Cederholm (SD) och Claes-Urban Persson (S)
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.411.409)
Tekniska förvaltningen,Gata/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1207.409

§ 47

Svar på medborgarförslag: Gasolgrillar på allmän plats
Filip Issal, Nättraby, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås följande åtgärder:
- På ett flertal ställen i Karlskrona, placera ut gasolgrillar. ”Grillen kan
liknas vid en jättegrill där gasen släpps på under en begränsad tid och
antänds efter betalning genom myntinkast. Tjänsten kan säkert kompletteras
med en sms-tjänst”.
Som motivering framförs bland annat att ”Genom att sätta upp grillar av
detta slag på vissa platser kommer fler att vilja vistas utomhus samt att
skräpet och grilloset kommer att minska”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Parkenheten satsar alla investeringar i underhållet av lekplatser, som är
eftersatta, och har inte ekonomiska resurser att genomföra ett projekt där
enheten placerar ut gasolgrillar.
I kontakt med räddningstjänsten informerar de om att gasol är mycket
explosivt, i små mängder, jämförbart med dynamit. Därför krävs speciell
skyddsbyggnation och daglig kontroll av föreslagna grillar.
Vårt klimat gör dessutom att grillarna måste skyddas under vintern.
Det kommer att bli en utökad drift som tekniska förvaltningen inte har
möjlighet att ombesörja.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Akten

2011.356.214

§ 48
Detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl, Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Planområdet är beläget på Skavkulla backe, sydväst om samhället Nättraby,
ca 16 km från Karlskrona centrum och omfattar fastigheterna Skavkulla 1:2
samt Färmanstorp 4:1. Fastigheterna är privatägda och planen medger att
fastigheten kan bebyggas med ca 16 nya hus för permanentboende, men
även möjlighet till radhus.
Exploatören kommer att svara för all nödvändig utbyggnad av infrastruktur
med vägar inklusive belysning, vatten och avlopp etc inom planområdet samt
en breddning av del av Skavkullavägen. Efter godkänd utbyggnad av vägar,
gång- och cykelvägar (gc-vägar) och dylikt skall dessa övertagas till drift och
underhåll av en samfällighetsförening.
Fastighetsägaren/exploatören har det fulla ansvaret för genomförandet av
planen.
Planområdet ansluts till det befintliga kommunala VA-nätet.
Avfallshantering sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Området ansluts till befintligt eldistributionsnät
För området föreslås lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).
Ett dagvattensystem läggs i ny lokalgata som leder dagvattnet till
fördröjnings- och infiltrationsmagasin utanför planområdet i öster.
I kommunens översiktsplan för 2030 framförs bland annat att det saknas
gc- väg utmed Mjöviksvägen mellan Parkvägen och Orredalsvägen.
Denna gc-väg är framför allt viktig för de boende i Skillingenäs och
Skavkulla.
Väghållare för Mjöviksvägen är Trafikverket.
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forts. § 48
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april, reviderad den 13 april 2011 inkommit med yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för del av Skavkulla 1:2 m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län, samt
2. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillskriva Trafikverket med
en begäran om att bygga gång- och cykelvägen utmed Mjöviksvägen mellan
Parkvägen och Orredalsvägen snarast möjligt.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Akten

2011.79.214

§ 49
Förslag till detaljplan för Tältet 1 m fl, Bastasjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att utöka området för
skoländamål i anslutning till befintlig förskola i Bastasjö.
Montessori vill utöka sin verksamhet med en f-6 skola med språkinriktning.
För att åstadkomma större flexibilitet ingår även befintlig förskola i
detaljplanen.
Planområdet ligger vid Bastasjövägen i anslutning till Bastasjö förskola,
öster om det nya bostadsområdet i Bastasjö som ligger i Karlskronas norra
del, mellan Hässlegården och Bastasjön. Karlskrona kommun äger marken.
Under samrådstiden tillstyrkte tekniska nämnden ett planförslag för
skoländamål i anslutning till befintlig förskola i Bastasjö.
Tillfarten till skolan föreslogs ske från Strövarevägen.
Under samrådstiden framfördes även önskemål från boende att skapa en
tillfart från Bastasjövägen i väster, varför nu föreliggande planförslag även
omfattar Bastasjövägen i väster så att tillfart till skoltomten kan ske härifrån.
Väster om förskolan längs med Strövarvägen finns en gångväg och
Kryddgatan har gång- och cykelväg till busshållplats samt Hässlegården.
Mellan planområdet och bostadstomterna i nordväst går ett motionsspår som
leder till Bastasjön.
Ny bebyggelse ansluts till befintliga VA-ledningar.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och har i
skrivelse den 8 april 2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Tältet 1 m. fl. Bastasjö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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§ 50
Delegation
Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 24 januari 2011.
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 22 mars 2011.
Beslut
Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt ombyggnad Östersjöskolan.
Dnr 2011.369.291
Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning för parkering på
Hantverkaregatan, Karlskrona kommun.
TN 23/11
Lokal trafikföreskrift om högsta tillåtna hastighet på Österleden, Karlskrona
kommun.
TN 24/11
Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering på Södra Bellevuevägen i
Lyckeby, Karlskrona kommun.
TN 25/11
Lokal trafikföreskrift om tättbebyggt område i Jämjö, Karlskrona kommun.
TN 26/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 51
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 8 mars 2011, § 55
Investeringstillstånd för ombyggnad av Telenor Arena
Karlskrona (TAK).
Dnr 2010.1184.292
2. Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2011, dnr 505-3133-10, 505-3135-10
Överklagande av Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i fråga om
anmälan om installation av värmepump för utvinning av ytjordvärme,
fastigheten Hillerslätt 1:5 och 1:9 i Ronneby kommun.
Dnr 2011.234.423
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 mars 2011, § 98
Tidsbegränsat lov för nybyggnad av skolbyggnad på fastigheten
Fredriksdal 8:11.
Dnr 2011.249.291
4. Växjö Tingsrätts (Miljödomstolen) dom daterad den 21 mars 2011,
mål nr M 2563-10
Överklagat beslut
Länsstyrelsens beslut den 23 juni 2010, dnr 551-3708-05
Fastställande av slutliga villkor avseende ledningsnätet och för utsläpp av
avloppsvatten, Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2010.888.351
5. Förvaltningsrätten i Växjö, dom den 22 mars 2011 mål nr 2068-10
Överklagat beslut
Tekniska nämndens beslut den 24 mars 2010 § 25
Ny taxa masonitstugor
Dnr 2010.321.335
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forts. § 51
6. Länsstyrelsens beslut den 22 mars 2011, dnr 258-573-2011
Avlysning av vattenområde västra delen av Wämöviken från och med
den 1 april till och med den 31 juli 2011.
Dnr 2011.379.557
7. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 15 mars 2011, § 48
Information om planskildhet vid korsning vid Bergåsa.
Dnr 2011.378.109
8. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 28 mars 2011, § 57
Bokslutsberedning 2010.
Dnr 2011.434.042

Kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2011
9. § 27
Justering av budgetramar – Budget 2011 och planer 2012-2013.
Dnr 2010.692.041
10. § 28
IT Infrastrukturprogram.
Dnr 2011.435.534
11. § 29
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 februari 2011.
Dnr 2011.430.004
12. § 35
Svar på medborgarförslag om att sälja stenar till den spanska trappan
genom idrottsföreningar.
Dnr 2010.1486
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-12.
_____
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§ 52
Övrigt
1. Claes-Urban Persson (S) ställer frågan ”Vad är tekniska nämndens
uppdrag/roll när det gäller hyresnivåerna för Vuxenutbildningen”?
Ordföranden och förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Hoglands Park/Parkgatan
Lindy Olofsson (M) påpekar farligheten i att lekplatsen ligger i anslutning
till busshållplatsen.
Information kommer att ske vid tekniska nämndens maj-sammanträde.
3. Lyckå Slottsruin
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om att städning/uppsnyggning
runt ruinen har skett. I samband härmed ställs fråga om utplacering av
soptunnor kan ske.
4. Patrik Andersson (S) ställer fråga angående ny taxor för masonitstugorna
Dragsö och Skönstavik.
Jörgen Johansson (C) ställer fråga angående parcellerna på Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
5. Lindy Olofsson (M) ställer fråga angående citybussen på Trossö.
Ordföranden och projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 maj 2011
§ 52 Personal
- Inrättande av personalnämnd

§ 53 Arbetsmiljö
- Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 7 april 2011

§ 54 Information
-

Personalnyckeltal per den 31 mars 2011

-

Organisationsförändring inom gata/hamn/parkavdelningen samt tillsättande av hamnchef.

-

Tekniska nämndens målprogram 2011-2014.

§ 55 Delårsbokslut per den 30 april 2011, prognos 2011
Extra ärende
§ 56 Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpsskolan
§ 57 Förslag avseende fastighetsavdelningens städverksamhet
§ 58 Upplåtelse av offentlig plats för serveringsvagnar
§ 59 Yttrande över Biogas i Blekinge
§ 60 Svar på yrkande om krav på toaletter i Kristianopel
§ 61 Svar på medborgarförslag: Bygg en handikappväg i ”Mördarbacken” på väg
upp till Hässlegården
§ 62 Svar på medborgarförslag: Bygg gång- och cykelväg längs Torhamnsvägen
från Jämjö samhälle till Hallarums badplats
§ 63 Svar på medborgarförslag: Cykelbana Hasslö – Almö – E22
§ 64 Svar på medborgarförslag: Förslag till förbättrad cykelbana vid korsningen
Infartsleden (Ronnebyvägen) vid Skönstaviks camping
§ 65 Svar på medborgarförslag: Samla ihop skräp i Jämjö
§ 66 Svar på medborgarförslag: Vägarbeten delas upp så att inte alla är samtidigt
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§ 67 Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området Sunna kanal fram till
Skönstavik
§ 68 Svar på medborgarförslag: Ny gångbro över Lyckebyån
§ 69 Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån
§ 70 Svar på motion: Utbyggnad av gång- och cykelväg längs del av Mjöviksvägen
i Nättraby
§ 71 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 72 Meddelanden
§ 73 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 24 maj 2011 14.00-16.10

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ekonomiansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin §§ 52-57
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd

SKTF

Jan-Olof Johansson §§ 53-54
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

§§ 52-73

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 1 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-24

5

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

SKTF
Förvaltningschef Anders Jaryd
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2011.629.020

§ 52
Personal
Inrättande av personalnämnd
SKTF föreslår att Karlskrona kommun ska inrätta en särskild personalnämnd
som ska vara kommunens centrala personal-, pensions- och lönemyndighet.
Nämnden ska inom sin verksamhet hålla kommunhälsan och därtill ansvara
för eventuellt förekommande personaltvister, disciplinärenden, anmälda
diskrimineringar, kränkningar m fl händelser. SKTF önskar få samtliga
kommunens nämnders syn på föreslagen lösning.
Tekniska förvaltningen anser i skrivelse daterad den 5 maj 2011 att
nuvarande personaldelegation under kommunstyrelsen utgör en effektiv
ärende- och beslutsinstans för flertalet av de centrala frågor som SKTF
pekar på. I övrigt hanteras många av personalfrågorna direkt inom
förvaltningen och erfarenheten är att många problem med fördel löses
nära verksamheterna.
Tekniska nämnden beslutar
att inte tillstyrka inrättande av en särskild personalnämnd.
_____
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§ 53
Arbetsmiljö
- Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 7 april 2011 redovisas i § 72 Meddelanden.

_____
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§ 54
Information
- Personalnyckeltal per den 31 mars 2011
Dnr 2011.319.026
- Organisationsförändring inom gatu/hamn/parkavdelningen samt tillsättande av
ny hamnchef behandlas vid tekniska nämndens sammanträde den 20 juni 2011.
- Förslag till tekniska nämndens målprogram 2011-2014.
Programmet ska bearbetas och kompletteras i respektive partigrupp, därefter gör
tekniska förvaltningen en sammanställning och programmet behandlas vid tekniska
nämndens sammanträde den 30 augusti 2011.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2011.285.042

§ 55
Ekonomiskt utfall och årets händelser per den 30 april 2011 samt
prognos för 2011
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar,
park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamhet, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering för
verksamheterna i egen regi.
Kommunfullmäktige (KF) beslutade den 25 mars 2010-03-25 att upphäva
beslutet om tekniska nämndens underhållstimeout för år 2010 med 14 mnkr
och att tidigarelägga återställandet av planerat underhåll och därmed utöka
tekniska nämndens budgetram för år 2010 med totalt 28 mnkr.
Budgetramen för planerat underhåll 2011 minskas med 14 mnkr i förhållande
till budget 2010 och återställs till budgetnivån som gällde för 2008, innan
den senaste underhållstimeouten.
Budgetramar och resultatkrav
Avstämd budgetram den 31 mars 2011 för skattefinansierad verksamhet
uppgår till 73,4 mnkr.
Avgiftsfinansierade verksamheter har budgeterat beslutat resultatkrav på
1,9 mnkr, varav avkastningskrav på avgiftsfinansierad gatuverksamhet
(gatuparkering) 2,9 mnkr och budgeterat ianspråktagande av eget kapital
inom VA-verksamheten med 1 mnkr.

forts. § 55
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-05-24

9

Sammanträdesprotokoll

forts. § 55
Anpassning av VA:s redovisning av anslutningsavgifter till
redovisningsrådets rekommendationer gjordes 2010, vilket innebär att
VA-verksamhetens egna kapital har förbrukats och resultatkravet föreslås
ändras till ett nollresultat. Som en följd av redovisningsändringen föreslås
också en utökning av VA-verksamhetens investeringsram med 5 mnkr så att
inte förnyelseinsatserna på Karlskrona Vattenverk äventyras.
Tekniska nämnden har hemställt om detta till KF i februariuppföljningen.
Planerat underhåll
Budgetramen för planerat underhåll 2011 minskas med 14 mnkr i förhållande
till budget 2010, vilket motsvarar 9 mnkr för tekniska nämndens fastigheter
och 5 mnkr för tekniska nämndens gator/vägar och övriga anläggningar.
Planerat underhåll för 2011 är återställt till budgetnivån som gällde för 2008,
före den senaste underhållstimeouten.
Verkö hamnverksamhet
Gasrörsprojektet i Verkö industrihamn är försenat jämfört plan. Intäkterna
från gasrörsprojektet 2011 kommer inte gata/hamn/parkavdelningen till del,
då budgetramen sänkts 2010 med 1,8 mnkr och 2011 med 9,7 mnkr, totalt
11,5 mnkr. Årets prognostiserade intäkter blir 9,6 mnkr, vilket avviker mot
budget med 1,9 mnkr.
Prognosen förutsätter att avstämning görs i årsbokslutet för resultatreglering
till 2012, då intäkter inkommer.
Säkerställd driftkostnadsbudgetering
Förvaltningen inriktar sin ekonomi- och verksamhetsstyrning att som
första prioritet säkerställa den grundläggande normala driftkostnaden och
att därefter uppnå mesta möjliga utfall i underhållsåtgärder.

Tekniska förvaltningens verksamheter, prognos 2011 är
nollresultat.
Centrala verksamheters prognos är nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet prognos 2011 -2,0 mnkr
• Avdelningens samlade prognos 2011 pekar på ett underskott på 2 mnkr.
Vinterväghållningens totala årsbudget är 6,5 mnkr, uppdelat på 4,4 mnkr för
vårvintern och 2,1 mnkr för höstvintern. Årets vintersäsong har kostat
8,2 mnkr i vinterväghållning och periodens budget har därmed överskridits
med 3,8 mnkr. Besparingar för att möta periodens underskott utgörs av
minskad slaghackning, vassröjning, väglinjemålning, borttagning av fontän,
summa 0,8 mnkr och minskat beläggningsunderhåll 1 mnkr, totalt 1,8 mnkr.
forts. § 55
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forts. § 55
Fastighetsavdelningen prognos 2011 +1 mnkr
• Prognosen för avdelningen om 1 mnkr kommer att nås genom
omdisponering av det planerade underhållet.
•

VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2011 +1 mnkr
Ökade intäkter med anledning av fler renhållningskunder.

Periodens resultat, avvikelse mot budget -9 971 tkr
De flesta av tekniska förvaltningens verksamheter är säsongsbetonade och
budgeten är inte periodiserad, vilket kan förklara en stor del av budgetavvikelsen. Arbetet med periodiserad budget måste prioriteras under resten
av året.
Den negativa budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på att
• Periodens budgetavvikelse för vinterväghållning är -6,1 mnkr mot 4/12
av årsbudgeten.
• Den positiva budgetavvikelsen för hamnrörelsen beror på att årets totala
intäkter för gasrörsprojektet bokförts för perioden mot 4/12 av
årsbudgeten, budgetavvikelse +5,2 mnkr.
• Småbåtsverksamhetens överskott beror på att hela årets avgifter har
bokförts och jämförs med budget för fyra månader, budgetavvikelse
+1,6 mnkr.
• Fastighetsverksamhetens lägre hyresintäkter, -1,9 mnkr.
• Fastighetsverksamhetens planerade underhåll, -3,6 mnkr.
• Fastighetsverksamhetens löpande underhåll, -2,5 mnkr.
• Budget för VA:s brukningsavgifter räknades upp efter bokslut 2010 med
mer än taxehöjningen, vilket nu kan ses som något optimistiskt.
Brukningsavgifterna uppvisar ett minus mot budget på 1,8 mnkr.
• Kostnader för VA-sanering i samband med fjärrvärmeutbyggnaden på
Saltö har redovisats som underhåll i resultatet. Rörnät ligger därför med ett
minus på 1,8 mnkr. När det extrabegärda investeringsanslaget på 5,0 mnkr
erhålls som kompensation för att anläggningsavgifterna periodiseras,
kommer projekt för 2,0 mnkr att bokföras om till investering.
• Renhållningsverksamhetens positiva budgetavvikelse beror på att
intäkterna är budgeterade i 12-delar och utgifterna är högre på sommaren.
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Måluppföljning
KF har antagit mål för tekniska nämndens verksamheter för 2011 som styr
mot god ekonomisk hushållning. Tekniska nämnden ska under våren 2011
utarbeta ett målprogram för mandatperioden 2011-2014.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2010. Uppföljning av
tekniska förvaltningens mål för god ekonomisk hushållning redovisas
nedan.
Skattefinansierad verksamhet
KF mål: Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka i förhållande till det
oplanerade.
Uppföljning: Periodens planerade underhåll uppgår till
37 kr/m², vilket är 12,0 mkr av årets budgeterade underhållsinsats 25,3 mkr
jämfört med 19 kr/m² för samma period 2010.
KF mål: Under 2011 ska minst tre fastigheter utanför fjärrvärmeområdet
ställas om till uppvärmning genom alternativ förnyelsebar energi.
Uppföljning: De tre fastigheter som uppfyller detta mål under 2011 är
Nättrabyskolan, Jändelskolan och Ramdala medborgarhus.
KF mål: 2011 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende
av fossila bränslen.
Uppföljning: Under 2011 kommer fem oljeeldade anläggningar att
avvecklas och ställas om för annan värmeproduktion; Östra Torpskolan,
Nättrabyskolan, Jändelskolan, Jänkeberga och Ramdala medborgarhus.
Vid årets slut kommer 14 oljeeldade anläggningar att återstå.
Nytt mål för avveckling är av tekniska nämnden satt till 2014.
KF mål: Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar ska minska.
Uppföljning: Energiförbrukningen har minskat från 110 kWh/kvm
den 31 december 2010 till 100 kWh/kvm.
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KF mål: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik ska minska.
Uppföljning: Energiförbrukningen för gatubelysning beräknas baserat på
effekt och drifttid. Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik är 452 kWh per ljuspunkt, jämförelsetal med
den 31 december 2010 är 452 kWh per ljuspunkt. KLIMP-anslag avseende
dimring är godkänt och arbeten pågår avseende byte till lågeffektarmaturer
och dimring kommer områdesvis påbörjas under hösten 2011.
KF mål: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka.
Uppföljning: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg är fortfarande tre.

Avgiftsfinansierad verksamhet
KF mål: Andelen dricksvattenprov inom egenkontrollen, som bedöms med
anmärkning, ska minska.
Uppföljning: Nyckeltal som femårsmedelvärde är inte möjligt och inte
heller relevant att redovisa för del av året. Startåret föreslås att ändras till
2007 som är första året med relevanta jämförelsedata.
KF mål: Antalet flerfamiljshus med möjlighet till sortering av
hushållsavfall ska öka.
Uppföljning: Vid utgången av perioden har 88 % av boende i flerfamiljshus
valt sortering av hushållsavfall.
KF mål: Andelen hushåll som har valt sortering av hushållsavfall ska öka.
Uppföljning: Vid utgången av perioden har 97 % av permanentboende i
villa valt sortering av hushållsavfall
Investeringar

Investeringsuppföljning 2011, status 2011-04-30
Total budget t o m 2011

399 682 tkr

Avslutade investeringar 2011

19 590 tkr

Ej påbörjade investeringar

176 804 tkr

Pågående investeringar

203 271 tkr

- varav bokförda utgifter t o m april 2011
- varav prognos maj-december 2011
- prognos över till 2012

114 690 tkr
75 994 tkr
12 588 tkr
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Investeringsuppföljning per verksamhet
Skattefinansierade verksamheter

Gata/trafik

Hamn

Park

Fastighet

Projeketering

investeringar i tkr

Summa
skatte

Budget t o m 2011
Avslutade investeringar 2011
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar bokförd utgift t o m april 2011
Prognos maj-december 2011
Pågående investeringar, prognos över till 2012
RESULTAT

17 239
0
0
1 500
8 400
4 712
2 627
0
0

Avgiftsfinansierade verksamheter

7 355
0
500
0
1 050
3 393
2 412
0
0
Hamn

6 575
2 031
0
0
2 540
1 268
732
0
4
VA/RH

investeringar i tkr
Budget t o m 2011
Avslutade investeringar 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar bokförd utgift t o m april 2011
Prognos maj-december 2011
Pågående investeringar, prognos över till 2012
RESULTAT

1 775
0
0
0
165
877
733
0
0

48 050
12 036
3 500
1 000
8 000
8 854
14 696
0
-36

169 928
5 522
4 628
19 916
28 305
64 259
38 660
8 588
50

50 760
0
0
3 300
14 000
27 089
2 371
4 000
0

251 857
7 553
5 128
24 716
54 295
100 721
46 802
12 588
53

Johannishus-

Summa

Totalt

åsen

avgift

TN

98 000
0
0
0
80 000
4 237
13 763
0
0

147 825
12 036
3 500
1 000
88 165
13 968
29 192
0
-36

399 682
19 590
8 628
25 716
142 460
114 690
75 994
12 588
17

Antal investeringsprojekt t o m den 30 april 2011
Skattefinansierat

Gata/trafik

Avslutade investeringar 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar
SUMMA

Avgiftsfinansierat

Hamn

0
0
1
6
7
14
Gata/trafik

0
1
0
4
7
12
Hamn

Park

Fastighet

3
0
0
2
5
10
VA/RH

Projeketerings
verksamhet

9
2
5
8
41
65
Johannishus-

åsen
Avslutade investeringar 2010
Ej påbörjade investeringar från 2009
Ej påbörjade investeringar från 2010
Ej påbörjade investeringar från 2011
Pågående investeringar
SUMMA

0
0
0
0
0
0
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1
1
1
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0
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0
1
1
2

0
0
1
1
15
17
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12
3
7
21
75
118
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 maj 2011 inkommit med
redovisning och beslutsförslag.
Gun-Britt Sirbäck, ekonomiansvarig controller TF,
Karl-Johan Svärd, gatu/hamn/parkchef, och
Anders Kumlin, fastighetschef föredrar ärendet.
Fastighetschef Anders Kumlin lämnar i samband med sin föredragning
följande information i enlighet med
Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun
Prognos för investeringsprojekt Telenor Arena (TAK) ger ett underskott
på ca -1 mnkr och täcks med överskott i andra projekt.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning.
Vidare beslutar tekniska nämnden
att i övrigt godkänna delårsbokslut per den 30 april 2011.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.150.291)
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Akten

2011.289.291

§ 56
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 23 februari 2011 § 46 lämnat
uppdrag åt tekniska förvaltningen att skyndsamt uppföra en fristående
byggnad om ca 300 kvm för elevverksamhet och personalutrymme på
Spandelstorpskolan.
Tekniska förvaltningen lade fram ett förslag på en lösning till ovanstående i
tekniska nämnden den 29 mars 2011 § 31. Tekniska nämnden godkände
detta förslag genom att bevilja både projekterings- och investeringstillstånd.
I kommunstyrelsen den 5 april 2011 § 82 gavs projekteringstillstånd, men
inte investeringstillstånd. Anledningen till att investeringstillstånd inte gavs
var att kommunstyrelsen gav tekniska nämnden uppdrag att i samråd med
barn- och ungdomsnämnden reducera den beräknade investeringsutgiften.
Vidare gavs dessa båda nämnder i uppdrag att inför och under projekteringsarbetet samråda med berörda barn och föräldrar.
Tekniska förvaltningen har nu i samråd med barn- och ungdomsförvaltningen arbetat fram ett nytt förslag för att lösa det akuta, men även
långsiktiga behovet av utökat utrymme för Spandelstorpskolan.
Förslaget bygger liksom det tidigare förslaget på att uppföra moduler på del
av skolans grusplan. Samråd med berörda föräldrar och barn kommer att
inledas den 23 maj 2011 genom ett kvällsmöte där samtliga intressenter
träffas för att diskutera den föreslagna lösningen.
Bedömd investeringskostnad för Spandelstorpsskolan, för att uppföra en
fristående byggnad genom köp av moduler och grundläggning för dessa
samt anslutning till fjärrvärme, beräknas uppgå till 5,1 mnkr.
Denna investering innebär en utökad årshyra på 0,5 mnkr för barn och
ungdomsnämnden.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Spandelstorpskolan,
samt
2. att investeringsutgiften på 5,1 mnkr finansieras med 3,5 mnkr från
2010 års anslag för Spandelstorpskolan samt med 2,6 mnkr från anslaget för
förtätning av Sturkö skola.
_____
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Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Akten

2011.593.001

§ 57
Förslag avseende fastighetsavdelningens städverksamhet
I Karlskrona kommun tillgodoses behovet av lokalvård bland annat genom
städverksamheter inom tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen),
barn- och ungdomsförvaltningen samt utbildningsförvaltningen. Utöver detta
köps städtjänster externt från bland andra CooPartner, HS-städ och ISS.
Externa köp av städverksamhet avser både kontinuerligt återkommande
lokalvård likväl som enstaka insatser, exempelvis fönsterputsning.
Syftet bakom upprättandet av serviceförvaltningen var att skapa
samordningseffekter i verksamheter som griper över eller berör flera
förvaltningar. Tekniska förvaltningen ser möjligheter att uppnå sådana
effekter genom att samla kommunens samtliga städresurser under en och
samma förvaltning, serviceförvaltningen. En annan effekt som skulle uppnås
genom en sådan omläggning är att fastighetsavdelningens verksamhet skulle
renodlas och att man därigenom kan fokusera på avdelningens
kärnverksamhet – fastighetsförvaltning.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, som ett första steg,
tillsammans med serviceförvaltningen utreder möjligheten att flytta tekniska
förvaltningens städverksamhet till serviceförvaltningen, samt
2. att till kommunstyrelsen redovisa resultatet av utredningen under
november månad 2011.
_____
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Nordea Bank AB
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1590.311

§ 58
Upplåtelse offentlig plats för serveringsvagnar
Ärendet behandlades vid tekniska nämndens sammanträde
den 21 december 2010 § 124 varvid nämnden beslutade att återremittera
ärendet till tekniska förvaltningen med uppdrag att hitta en lösning för
förhyraren på Ronnebygatan innan tekniska nämnden fattar beslut i ärendet.
Förhyraren på den sista kvarvarande platsen för serveringsvagn har på eget
initiativ sagt upp platsen och har inte sökt tillstånd för annan placering.
I samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen anser tekniska förvaltningen
att den sista platsen på Ronnebygatan bör utgå och att det därmed ej längre
ges tillstånd för placering av serveringsvagnar på Ronnebygatan.
Tekniska nämnden beslutar
att platsen för serveringsvagn på Ronnebygatans gågata utgår från och med
1 juni 2011.
_____
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2011.221.370)
Förvaltningschef Anders Jaryd
Akten

2011.600.370

§ 59
Biogas i Blekinge
Kommunledningsförvaltningen har översänt ett förslag till avsiktsförklaring som Västblekinge Miljö AB erbjuder kommunerna i Blekinge
att underteckna. Avsikten är att i Blekinge tillskapa gemensamma
förutsättningar för framställan av fordonsgas. Ägarna till Västblekinge
Miljö AB har beslutat att uppföra en rötningsanläggning för matavfall och
uppgraderingsanläggning för biogas till fordonsgas förutsatt att tillräcklig
mängd organiskt avfall kan knytas till anläggningen.
Tekniska förvaltningen lämnar i skrivelse daterad den 5 maj 2011följande
yttrande i frågan:
1. Tekniska förvaltningen är huvudman för insamling och behandling av allt
hushållsavfall som uppkommer inom kommunens gränser.
2. För närvarande är Affärsverken AB upphandlad entreprenör för
behandling och omhändertagande av komposterbart hushållsavfall.
Entreprenadavtalet gäller till och med 2016.
3. Inför 2017 är tanken att en ny upphandling ska göras. Möjligheterna att
röta det organiska hushållsavfallet får då prövas i konkurrens med andra
alternativ.
4. Frågan om att gå in i ett delägande i den aktuella anläggningen och
därmed ikläda sig ett ekonomiskt risktagande ligger utanför tekniska
förvaltningens och tekniska nämndens ansvarsområde att värdera.
Tekniska nämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande till kommunstyrelsen.
_____
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Stefan Lundin (FP)
Tekniska förvaltningen/Gata-Hamn-Parkavdelningen
Akten

2010.1429.299

§ 60
Svar på yrkande om krav på toaletter i Kristianopel
Stefan Lundin (FP), tidigare ledamot i tekniska nämnden, yrkar att tekniska
nämnden ska ge tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga
toalettanläggningar i Kristianopel som täcker dagens krav.
Han menar att befintliga offentliga toaletter inte täcker behovet för den
ökande tillströmningen av besökare till Kristianopel.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen anser att tillgången på toaletter är god i Kristianopel
i jämförelse med hur situationen är inom övriga kommunen, även
inkluderande centrala Trossö.
Vid senaste mötet med företagare i Kristianopel blev överenskommelsen att
en avgörande förbättring skulle uppnås med en förstärkt skyltning till de
befintliga toaletterna.
Tekniska nämnden beslutar
att yrkandet därmed är behandlat och att föreslagen åtgärd snarast ska
genomföras.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.308.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.858.312

§ 61
Svar på medborgarförslag: Bygg en handikappväg (hcp-väg) i
”Mördarbacken” på väg upp till Hässlegården
Linnea Larsson, Karlskrona, har tillsammans med Michael Ryge, Torhamn,
föreslagit att en handikappväg för rullstolar m fl byggs mellan Spandelstorp
och Hässlegården. Man anser att man därmed sparar tid (ca 20 min) om man
ska förflytta sig från Hässlegården till Spandelstorp och slipper ta sig ner via
befintliga gång- och cykelvägar (gc-vägar) som ligger i västra kanten av de
båda bostadsområdena.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
I samband med att bostadsområdena Spandelstorp och Hässlegården
exploaterades för bostäder på 1970-talet anlades gc-vägarna mellan
områdena där de av både ekonomiska och praktiska skäl bedömdes vara
möjliga att utföra.
Att bygga en ny handikappvänlig förbindelseväg mellan angivna
bostadsområden, som anges i medborgarförslaget, är inte ekonomiskt
försvarbart. Med befintliga nivåförhållanden och för att uppfylla
handikappnormen blir en sådan handikappanpassad gc-väg relativt lång och
gör stort intrång i befintlig natur .Om detta bedömts vara realistiskt, vid tiden
för områdenas exploatering, hade dessa handikappanpassade gc-vägar
sannolikt varit genomförda.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag om att bygga en handikappanpassad väg mellan
Hässlegården och Spandelstorp.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.274.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2009.747.312

§ 62
Svar på medborgarförslag: Bygg gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen från Jämjö samhälle till Hallarums badplats
Erik Mejer, Jämjö, har i ett medborgarförlag föreslagit att rubricerad gångoch cykelväg (gc-väg byggs mellan Jämjö samhälle och Hallarums badplats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Den i medborgarförslaget föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning av medel till
mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge i den
regionala transportplanen där den första delen avser perioden 2010-2012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och föreslagit vilka
objekt som bör prioriteras.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen prövar detta
objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.614.512)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2007.2177.312

§ 63
Svar på medborgarförslag: Cykelbana Hasslö - Almö - E22
Pamela Erlandsson, Hasslö, har i ett medborgarförslag föreslagit att
cykelbanor byggs runt Hasslö fram till skola, dagis, lekis, hamnar,
badplats och kyrka samt vidare på vägsträckan Hasslö - Almö - E22.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
De i medborgarförslaget föreslagna cykelvägarna avser i huvudsak allmänna
vägar med staten (Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning
av medel till mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region
Blekinge i den regionala transportplanen där den fösta delen avser perioden
2010-2012. Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och
föreslagit vilka objekt som bör prioriteras.
En tidigare motion med ungefär samma innehåll har tidigare behandlats av
kommunfullmäktige den 24 september 2009. Dnr 2007.190.312
De i motionen och medborgarförslaget föreslagna cykelvägarna ej kunnat
prioriteras före andra angelägna objekt i ovannämnda transportplan.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen i samband med nästa
planeringsomgång av den regionala transportplanen i sin prioritering prövar
detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.16.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.220.312

§ 64
Svar på medborgarförslag: Förslag till förbättrad cykelbana vid
korsningen Infartsleden (Ronnebyvägen) vid Skönstaviks camping
Sven-Erik Samuelsson, Nättraby, har lämnat förslag till förbättrad cykelbana
vid Skönstavik.
I förslaget anges problem för cyklister som från Nättraby ska cykla mot
Mariedal - Lyckeby och korsar Infartsleden (Ronnebyvägen ) vid infarten
till Skönstaviks camping. För att undvika denna sväng väljer man att korsa
Ronnebyvägen vid Karlsgärde,
vilket innebär att man cyklar mot trafiken innan man kan ta sig in på
motstående cykelbana. Förslaget är att göra en öppning i vägräcket vid
Skönstaviks busshållplats och leda ner cyklisterna via en tidigare använd
cykelparkering.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Föreslagen åtgärd i medborgarförslaget är kostnadsmässig relativt billigt att
genomföra (ca 15 tkr) men innebär att man samtidigt tar bort en del av de
skyddande buskagen mot Skönstaviks camping och åtgärden innebär endast
att cykelvägen från Nättraby förkortas marginellt (ca 100 m). Nuvarande
förhållanden bedöms därmed vara fullt acceptabla.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslag om åtgärder för cyklister på Ronnebyvägen
intill Skönstaviks camping.
_____
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Kommunstyrelsen (KS
Tekniska förvaltningen/Gata-Hamn-Parkavdelningen
Akten

2011.665.108

§ 65

Medborgarförslag: Samla ihop skräp i Jämjö
Ida Hultgren och Elin Svensson, Jämjö, har lämnat in rubricerade
medborgarförslag. I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. ” Samla ihop skräp i Jämjö”.
Som motivering framförs att ”Jag och min kompis Elin Svensson, som bor i
Jämjö har på senare tid när vi gått omkring här sett hur förskräckligt
skräpigt det är överallt. Precis överallt ligger det skräp av alla dess slag…”
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Det är idag många aktörer inblandade i skötsel och renhållning av parkytor,
skolor, förskolor, vägar och dess närområden. Parkenhetens skötselpersonal
ansvarar för att sköta parkområdena, fastighetsavdelningen ansvarar för
skolor och förskolor, Jämjö vägförening ansvarar för de mindre vägarna och
dess närområden, Vägverket ansvarar för E22:an och ett antal fler vägar med
dess närområden, privata fastighetsägare t ex PBA ansvarar för sina
marker/ytor såsom privata markägare har ansvar för sina ytor m fl.
Parkenheten tar in feriearbetare via kommunens arbetsmarknadsenhet.
Parkenheten bestämmer inte vilka skolungdomar som får arbete utan det
finns ett kösystem hos arbetsmarknadsenheten som styr vilka av de sökande
som ska få 3 veckors feriearbete. Årets 16 feriearbetare, som kommer att
placeras inom parkenheten, är uttagna och bekostas av
arbetsmarknadsenheten. De arbetsuppgifter som tas upp i
medborgarförslaget kommer att ingå i feriearbetarnas arbetsuppgifter.
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forts. § 65
Några ytterligare möjligheter att ta emot ungdomar finns inte idag, varken
ekonomiskt eller med tanke på de handledarinsatser, arbetsmiljöansvar m m
som detta skulle medföra.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.524.311)
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Tekniska förvaltningen/gata-hamn-parkavdelningen
Akten

2010.1623.311

§ 66
Svar på medborgarförslag: Vägarbeten delas upp så att inte alla är
samtidigt
I ett medborgarförslag har Emma Nilsson, Rödeby, föreslagit att vägarbeten
inom kommunen delas upp så att inte alla sker samtidigt, alternativt att dessa
arbeten utföres under sommartid, då många har semester. Därmed menar hon
att man skulle slippa många köer i trafiken. Som exempel pekar hon på att
det pågått tre vägarbeten samtidigt mellan Rödeby och Trossö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 april 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Rv 28 mellan Rödeby och Trossö har olika huvudmän. På delen Rödeby –
Vedeby är staten d v s Trafikverket (f d Vägverket) huvudman.
Övrig väg sträcka söderut till Trossö är kommunal väg.
På den statliga vägdelen pågår sedan en tid tillbaka ombyggnadsarbeten i
syfte att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Tidplan för
dessa arbeten kan kommunen inte påverka.
På det kommunala vägnätet (Österleden, delen Vedeby – Centrum) utfördes
under 2010 planerade och akuta underhållsåtgärder i form av renovering av
broar och asfalteringsarbeten. Att senarelägga dessa arbeten på grund av
Trafikverkets investeringsprojekt enligt ovan hade inte varit lämpligt med
hänvisning till både kapitalförstöring och trafiksäkerhet.
Att utföra ovanstående arbeten under semesterperioden är inte möjligt då
även bygg- och anläggningspersonal har semestrar och asfaltleverantörer
m fl har stängt under byggsemesterperioden. Förslag om etappindelning
innebär bara att tiden för trafikstörningar förlängs ytterligare.
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forts. § 66
Trafikstörningar i samband med arbeten på väg går inte alltid att undvika,
men tekniska förvaltningens ambition är att minimera dessa så långt det är
möjligt, men kan inte heller alltid påverka andra aktörers arbeten inom
vägområden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Tekniska förvaltningen/Gata-Hamn-Parkavdelningen
Akten

2011.190.339

§ 67
Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området Sunna kanal
till Skönstavik
Stefan Svensson, Karlskrona, har lämnat in rubricerade medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås följande åtgärder:
” Snygga upp och sköt området Sunna kanal till Skönstavik”.
Som motivering framförs att ”Det ser bedrövligt ut när det gäller
strandpromenad, i det område som undertecknad bor i Lindesnäs och den
strandpromenad som finns till Skönstavik är välbesökt av
campare/turister…”
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 april 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Under säsongen 2010 gjordes ett stort röjningsarbete i Lindesnäs då
tekniska förvaltningen breddade vägen. Detta för att förenkla skötseln.
Under våren 2011 har gjorts ännu en stor röjning i Lindesnäs för att förbättra
utblickarna mot havet. Även sofforna kommer att ses över.
Privata tomtägare lägger ut sitt trädgårdsavfall i skogen/naturen ner mot
promenaden. Detta ska var och en ta hand om och rensa upp efter sig.
Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg har tidigare beslutats att
bortprioriteras på grund av dåligt med resurser. Tekniska förvaltningen
sköter redan idag 25,5 mil leder i Karlskrona kommun.
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forts. § 67
Yrkanden
Jörgen Johansson (C) yrkar att tekniska förvaltningen ska undersöka om
skötseln kan ske genom självförvaltning.
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att ärendet återremitteras för
ytterligare beredning.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.115.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.546.312

§ 68
Svar på medborgarförslag : Ny gångbro över Lyckebyån
Carl Carlsson, Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit att en ny
gångbro byggs över Lyckebyån norr om befintlig vägbro vid vattenverket
i Lyckeby (Riksvägen).
Som skäl härför anges att vägbron är smal, gatubrunnar, underdimensionerade mm.
Med en ny gångbro skulle körbanan kunna breddas och hela miljön bli
trafiksäkrare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Att i bygga en ny gångbro i föreslaget läge bedöms var tveksamt med hänsyn
till markintrång, kostnader samt estetik. Den befintliga vägbron är enligt
kulturhistorisk bedömning klassad som en så kallad klass 1A-bro, vilket
innebär att den representerar en viss brobyggnadskonst och bör därmed
kunna prövas vara ett fornminne enligt fornminneslagen eller byggnadsminne enligt lag om byggnadsminnen. Underhåll eller annan åtgärd skall ske
i samråd med kulturminnesvårdande myndighet.
Tekniska förvaltningen har som svar på en motion i liknande ärende (ny
gång/cykelbro över Lyckebyån i området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen,
(KS dnr 2010.198.312) tillstyrkt motionen och föreslagit att man skall
prioritera förslaget i kommande planerings- och budgetarbete. Denna bro
skulle därmed tillsammans med gång/cykelbron över Lyckebyån vid
Stärkelsevägen/Egnahemsvägen vara alternativa vägar för oskyddade
trafikanter inom Lyckebyområdet. Denna motion bordlades vid dagens
sammanträde § 69.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om ny gångbro över Lyckebyån norr om
befintlig vägbro på Riksvägen.
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Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.547.312

§ 69
Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån
Bo Löfgren (FP), Lyckeby, har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att planera och bygga
tidigare föreslagen broförbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Den föreslagna broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av olika
skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget
läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen och föreslår att
detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i kommande planerings- och
budgetarbete . Tillsammans med gång-cykelbron över Lyckebyån vid
Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen innebär dessa båda broar alternativa
möjligheter för oskyddade trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby
(t ex Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen föreslår tekniska förvaltningen
tekniska nämnden besluta
att tillstyrka motion om ny gång- och cykelbro över Lyckebyån i området
Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Claes-Urban Persson (S) föreslår att ärendet bordläggs. Tekniska nämnden
beslutar enligt förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.270.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.670.312

§ 70
Svar på motion: Utbyggnad av gång- och cykelväg längs del av
Mjöviksvägen i Nättraby
Peter Christensen (FP), Nättraby, har i en motion föreslagit att kommunen
skyndsamt agerar med tillkomst av en gång- och cykelväg (gc-väg) längs
Mjöviksvägen, sträckan mellan Orredalsvägen och Parkvägen i Nättraby.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Den i medborgarförslaget föreslagna gc-vägen berör allmän väg med staten
(Trafikverket) som huvudman. Prioritering och fördelning av medel till
mindre väginvesteringar på dessa vägar fastställs av Region Blekinge i den
regionala transportplanen där den fösta delen avser perioden 2010-2012.
Kommunen har i samband därmed yttrat sig över planen och föreslagit vilka
objekt som bör prioriteras.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunen i sin prioritering i samband
med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen prövar detta
objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 71
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 19 april 2011.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Inställt sammanträde den 11 maj 2011.
Beslut
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2010.1014.452
2011.391.452
2011.393.452
2011.394.452
2011.438.452
2011.439.452
2011.447.452
2011.448.452
2011.449.452
2011.458.452
2011.473.452
2011.474.452
2011.501.452

4. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Hallarum.
Dnr 2011.488.825
5. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
kättingsbyte Tallebryggan.
Dnr 2011.489.825
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forts. § 71
6. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt Ybommar Tallebryggan.
Dnr 2011.490.825
7. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt belysning
Trummenäs.
Dnr 2011.491.825
8. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt brygga
Tallholmen.
Dnr 2011.492.825
9. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Ekholmen.
Dnr 2011.493.825
10. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse lekplatser till projekt
lekplatsrenoveringar 2011.
Dnr 2011.494.332
11. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse lekplatser till projekt
lekplatsrenovering Rödeby 2011.
Dnr 2011.495.332
12. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse Wämöparken till projekt
välkomstport Wämöparken.
Dnr 2011.497.334
13. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse badplatser/WC/flygbryggor
(klumpanslag) till projekt flytbryggor 2011.
Dnr 2011.496.822
14. Disposition av 2011 års anslag för bullerskydd Österleden/Wämöparken
2011 till projekt bullerskydd Österleden/Wämöparken 2010.
Dnr 2011.498.052
15. Disposition av 2011 års anslag för hamnen (klumpanslag) till projekt
undersökning handelshamnen.
Dnr 2011.499.825
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forts. § 71
16. Disposition av 2011 års anslag för hamnen (klumpanslag) till projekt
Saltö fiskhamn.
Dnr 2011.500.825
17. Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektiviseringar till
projekt Psilander B-3 energiprojekt.
Dnr 2011.517.225
18. Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektivisteringar till
projekt Fågelmara skola VP.
Dnr 2011.593.225
19. Disposition av 2011 års klumpanslag för energieffektivisteringar
till projekt Rödebyskolan, belysning hemkunskap.
Dnr 2011.594.225
20. Disposition av 2011 års klumpanslag Fordon/Maskiner till projekt
gräsklippare, Trossö.
Dnr 2011.637.310
Lokala trafikföreskrifter
21. Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikskrift om reserverad
parkeringsplats för rörelsehindrade på Drottninggatan,
Karlskrona kommun.
TN nr 28/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 72
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 12 april 2011, § 70
Information om antal praktikplatser och sommarjobb i Karlskrona kommun.
Dnr 2011.532.140
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 19 april 2011, 77
Budget 2012 och plan 2013-2014.
Dnr 2011.533.041
3. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 26 april 2011, § 79
Budget 2012 och plan 2013-2014.
Dnr 2011.533.041
4. Länsstyrelsens beslut den 27 april 2011, dnr 521-453-11,
Jfr 521-6990-07
Dispens från förbud att framföra motorfordon inom naturreservatet
Torhamns udde.
Dnr 2011.571.265
5. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 29 april 2011, § 81
Budget 2012 och plan 2013-2014.
Dnr 2011.533.041
6. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
den 7 april 2011.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-6.
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§ 73
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående s k Y-bommar.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
2. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga med anledning av att
Femklövern i sitt förslag till budget för 2012-2014 ger tekniska
nämnden i uppdrag att tillsammans med lokala krafter titta på
möjligheten att uppföra automatiska serviceuppställningsplatser
för husbilar i Karlskrona kommun.
Ordföranden besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 20 juni 2011
§ 74 Personal
§ 75 Arbetsmiljö
- Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 31 maj 2011

§ 76 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 maj 2011 och prognos 2011
- Förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23, Holmsjö
- Parkeringsutredning Trossö

§ 77 Organisationsförändring och tillsättande av hamnchef.
§ 78 Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6,
f d gruppboende Elers väg 1.
§ 79 Svar på medborgarförslag: Öppna spårvagnstunneln under
Trossö för biltrafik.
§ 80 Svar på medborgarförslag: Bredare väg på Trombgatan
i södra Hässlegården.
§ 81 Svar på medborgarförslag: Belysning Fäjö.
§ 82 Svar på medborgarförslag: Hängbro Dragsö – Högaholm,
Högaholm – Kålö samt träbro Kålö - Långö
§ 83 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 84 Meddelanden
§ 85 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 20 juni 2011 14.00-15.30

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S) kl 15.00-15.30, §§ 77-85
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Liten Evenbratt kl 14.00-15.00, §§ 74-86

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S) kl 15.00-15.30 §§ 87-85
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 14.35-15.30
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

SKTF

Jan-Olof Johansson kl 14.00-14.10

Utses att justera

Patrik Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf

Justerare

……………………………………
Patrik Andersson

§§ 74-85

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 30 juni 2011 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2011-06-20

4

Sammanträdesprotokoll

§ 74
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

_____

Sign

Blad

2011-06-20

5

Sammanträdesprotokoll

§ 75
Arbetsmiljö
Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 31 maj 2011.
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§ 76
Information
- Investeringsuppföljning per den 31 maj 2011 och prognos 2011.
Gun-Britt Sirbäck, controller, informerar.
Dnr 2011.285.042
- Förslag till detaljplan för del av Bakareboda 1:23, Holmsjö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Parkeringsutredning Trossö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Förslag till nya avtal masonitstugor och parceller.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
- Brand i Lars-Petterstugan på Wämö.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Anders Jonsson
Samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ekonomiansvarig controller TF
Serviceförvaltningen/chefen för löneenheten
Akten

2011.688.001

§ 77
Organisationsförändring och tillsättande av hamnchef
Hamnverksamheten har sedan mars 2009 ingått i en gemensam avdelning
som också omfattar förvaltningens gatu- och parkverksamhet. Avsikten med
denna konstruktion har varit att stärka strukturen inom hamnverksamheten
och minska sårbarheten. Till stor del har dessa effekter uppnåtts, men
samtidigt har fokus på hamnverksamhetens utvecklingsfrågor inte kunnat
hållas på önskad nivå.
Tekniska förvaltningen föreslår därför i skrivelse daterad den 26 maj 2011
att hamnverksamheten övergår till att bli en självständig avdelning inom
förvaltningen och att tjänsten som avdelningschef tillsätts genom en
nyrekrytering av hamnchef till kommunen. Hamnavdelningen kommer att
innehålla både planerings- och utförarresurser. Ekonomiadministrativt stöd
kommer att vara gemensamt med gata/park-avdelningen.
Verksamhetens innehåll och personalens arbetsuppgifter förändras inte.
Personalen som kommer att tillhöra hamnavdelningen blir förutom
hamnchefen en anläggningsingenjör, två tekniker och två hamnarbetare.
Organisationsförändring och anställning av ny hamnchef skall vara
genomförd senast den 1 oktober 2011.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna föreslagen organisationsförändring, samt
2. att tjänsten som hamnchef tillsätts med Anders Jonsson, 650525-7557,
med tillträde enligt överenskommelse.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/controller TF
Akten

2011.696.253

§ 78
Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6,
f d gruppboende Elers väg 1
Fastigheten Galjonsfiguren 6, Elers väg 1, har tidigare använts
som gruppbostad av handikappförvaltningen. Fastigheten har dömts
ut för denna verksamhet och har drivits på dispens från räddningstjänsten.
Av både ekonomiska och verksamhetsmässiga skäl har man därför flyttat
den verksamhet som handikappförvaltningen bedrivit i fastigheten.
Lokalförsörjningsgruppen har undersökt om övriga förvaltningar har behov
av denna lokal, men ingen har uttryckt intresse av att hyra lokalen.
Tekniska förvaltningen kan inte heller se något annat användningsområde
för fastigheten, till exempel strategisk markförsörjning för kommunen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
uppdra åt kommunledningsförvaltningen
att försälja fastigheten Galjonsfiguren 6, Elers väg 1, till högstbjudande.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.89.311)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.543.311

§ 79
Svar på medborgarförslag: Öppna spårvagnstunneln under Trossö
för biltrafik
Mattias Arvmyren, Karlskrona, har i ett medborgarförslag lämnat rubricerade
förslag. Som motivering anges att det är trångt på vägarna som leder till och
från södra Trossö, där bland annat försvarsmakten är en stor arbetsgivare.
Som en orsak nämns att Borgmästaregatan stängts för trafik.
I förslaget föreslås södergående trafik på morgonen och norrgående trafik på
eftermiddagen, vilket regleras med trafikljus och informationstavlor.
Den gamla spårvägstunneln under Stortorget ägs i nuläget av Fortifikationsverket som tidigare erbjudit kommunen att överta ägandet av tunneln.
Då ett övertagande och nyttjande av tunneln innebär omfattande ekonomiska
åtagande (skrotning av berg mm) har kommunen ännu ej förklarat sig villig
att anta ”erbjudandet”. I en tidigare diskussion om ägandefrågan redovisade
statens representant ett examensarbete med biltrafik genom tunneln, men
bedömdes då av kommunen ej ekonomiskt intressant att genomföra.
Tekniska förvaltningens anser att medborgarförslaget ej är ekonomiskt
försvarbart och löser inte trafikfrågorna på Trossö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att öppna spårvägstunneln under Trossö
för biltrafik.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.307.311)
Tekniska förvaltningen/Gatu-Park-Hamnavdelningen
Akten

2010.857.311

§ 80
Svar på medborgarförslag: Bredare väg på Trombgatan i södra
Hässlegården
I ett medborgarförslag har Amanda Gustavsson, Nättraby och Michael Ryge,
Torhamn, föreslagit att Trombgatan i södra Hässlegården skall breddas, då
man anser att det bland annat är för trångt när det ligger snövallar och man
skall ut med bilarna.
Gatorna i södra Hässlegården är utformade med den bredd som är möjlig och
vanlig enligt gällande detaljplan. Marken intill gatans båda sidor är tomtmark och ägs därmed inte av kommunen. Den bredd gatan har idag är
normalt för så kallade villagator. För att kunna bredda gatan krävs en
detaljplaneändring och efterföljande marklösen, en åtgärd som är både
kostsam och onödig.
Snörika vintrar hör till ovanligheterna i denna del av landet och därmed
byggs inga extra gatubredder för uppläggning av snövallar längs gatorna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget om bredare väg längs Tromgatan i södra
Hässlegården skall anses vara besvarat.
_____
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Tekniska förvaltningen/Gatu-Park-Hamnavdelningen
Akten

2010.859.317

§ 81
Svar på medborgarförslag : Belysning Fäjö
Simon Lindholm, Fäjö, har i ett medborgarförslag föreslagit att man sätter
upp mera gatubelysning på Fäjö och anger att det är 150 m mellan nuvarande
belysningsstolpar.
Fäjövägen mellan Riksvägen och Fäjö är en statlig väg och ute på Fäjö är
vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och kommun.
Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i första hand en fråga
för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa kriterier är
uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet, skolväg eller
busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och svara för
uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar under
förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att kostnaderna
rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa åtgärder
och därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke kommunala
vägar beviljas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar att medborgarförslaget återremitteras till
tekniska förvaltningen för ny beredning.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.517.312)
Tekniska förvaltningen, stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1483.312

§ 82
Svar på medborgarförslag: Hängbro Dragsö - Högaholm, Högaholm –
Kålö samt träbro Kålö – Långö
Göran Alexandersson, Karlskrona, har lämnat ett medborgarförslag om
byggande av rubricerade broar, vilket skulle innebära unika möjligheter till
promenader runt hela Borgmästarfjärden för Karlskronabor, men även för
turister under turistsäsongen.
Kommunfullmäktige har tidigare behandlat liknande medborgarförslag
(KF den 26 februari 2009 § 47 och den 26 mars 2009 § 72). Det ena
förslaget omfattade totalt 13 broar till en kostnad av ca 200 -250 mnkr och
det andra förslaget omfattade två broar till en kostnad av 16 mnkr
exklusive kostnader för detaljplanearbete. Förslagen bedömdes då inte
ekonomiskt möjliga att genomföra.
De nu föreslagna broarna omfattar totalt tre broar varvid kostnaderna kan
bedömas till 16-22 mnkr exklusive detaljplanekostnader mm.
Tekniska förvaltningen bedömer att även det nu liggande medborgarförslaget innebär höga genomförandekostnader (och konsekvenser för till
exempel berörda boende och campingen på Dragsö). Förslaget är ändå
intressant, inte bara som promenadstråk, utan också som cykelstråk och
borde kunna prövas mot andra prioriterade investeringsobjekt i samband med
kommande budgetarbete.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 83
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 17 maj 2011.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 8 juni 2011.
Beslut
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive uppehåll i
tömning av slambrunn/tank:
2011.552.452
2011.565.452
2011.601.452
2011.605.452
2011.648.452
2011.652.452
2011.672.452
4. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt tennisbanor Rosenholm.
Dnr 2011.612.292
5. Finansiering av utökad investeringsutgift för ombyggnad av Tullskolan.
Ordförandebeslut
Dnr 2010.323.291
6. Disposition klumpanslag parker till projekt trädbyte Drottninggatan.
Dnr 2011.574
7. Beslutsattestanter fr o m den 1 juni 2011.
Dnr 2011.704.002

forts. § 83
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forts. § 83
8. Ersättning för vattenskada Rönnskärsvägen 12, Hasslö.
Dnr SKA 2010.161.185
9. Skadeståndskrav
Ersättningsanspråk för självrisk avseende fastighetsskada vid vattenskada i
samband med källaröversvämning i fastigheten Binga 9:41 i Jämjö.
Dnr SKA 2011.35.185
10. Skadeståndskrav
Ersättningsanspråk för självrisk avseende fastighetsskada vid vattenskada
med källaröversvämning i fastigheten Bakareboda 1:132 i Holmsjö.
Dnr SKA 2011.132.185
11. Disposition av 2011 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
Y-bommar 2011.
Dnr 2011.750.825
12. Disposition av 2010 års anslag för GC-vägar ospec till projekt GC-väg
Långö.
Dnr 2011.751.312
13. Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a SAIL 2011.
TN 29/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Östra Strandgatan,
Karlskrona kommun.
TN 30/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Fänkålsgatan,
Karlskrona kommun.
TN 31/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om högsta
tillåtna hastighet på Riksvägen i Lyckeby.
TN 32/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Borgmästaregatan,
Karlskrona kommun.
TN 33/11

forts. § 83
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forts. § 83
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Frejavägen, Karlskrona
kommun.
TN 34/11
Lokal trafikföreskrift med anledning av sportbilsutställning på Stortorget,
Karlskrona kommun.
TN 35/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud
mot trafik med motorfordon på Stora Möllebacksgränd, Karlskrona kommun.
TN 36/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Lövmarknaden 2011, Karlskrona
kommun.
TN 37/11
Lokal trafikföreskrift om upphävande av lokal trafikföreskrift om stannande
och parkering på Polhemsgatan, Karlskrona kommun.
TN 38/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 84
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 5 april 2011
1. § 82
Projekterings- och investeringstillstånd för Spandelstorpsskolans
utbyggnad.
Dnr 2011.482.291
2. § 83
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
Dnr 2011.28.004
3. § 95
Nya lokaler för den kommunala vuxenutbildningen.
Dnr 2011.481.282
4. § 98
Svar på motion om till- och ombyggnad av Säbyvallen, Ramdala
idrottsplats.
Dnr 2007.1482.805
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2011
5. § 48
Årsredovisning för år 2010 Karlskrona kommun.
Dnr 2011.618.042
6. § 49
Revisionsberättelse år 2010 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ.
Dnr 2011.617.042

forts. § 84
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forts. § 84

7. § 51
Handikappanpassning av två lekplatser.
Dnr 2011.167.332
8. § 52
Uppföljning per den 28 februari 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.616.042
9. § 55
Begäran om ändring av reglemente för tekniska nämnden.
Dnr 2010.156.003
10. § 61
Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Dnr 2011.615.042
11. § 64
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom
trafikområdet.
Dnr 2007.1170.530
12. § 65
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Dnr 2010.484.512
13. § 66
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Dnr 2010.864.310
14. Länsstyrelsens beslut, dnr 525-337-11, 535-422-11
Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § och anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken om planerad
förläggning av vatten- och avloppsledningar mellan Knösö udde
och Säljö i Karlskrona kommun.
Dnr 2011.295.344
15. Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, § 117
Investeringstillstånd till tre nya signalanläggningar längs
Österleden.
Dnr 2011.327.511
forts. § 84
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forts. § 84
16. Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2011, § 133
Svar på medborgarförslag om fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården.
Dnr 2010.862.814
17. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2011, dnr 211-252-2011
Tillstånd till allmän kameraövervakning.
Dnr 2011.669.109
18. Länsstyrelsens beslut den 23 maj 2011, dnr 434-3044-10
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av Rådhuset på
fastigheten Rådhuset 1, Karlskrona kommun.
Dnr 2011.697.224
19. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp.
20. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2011, dnr 258-6620-2008
Ansökan om sänkt hastighet på väg 28 vid Fur, Karlskrona kommun
Dnr 2011.709.512.
21. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2011, dnr 258-6672-2008
Ansökan om sänkt hastighet på väg 738 i Karlskrona kommun
Dnr 258-6672-2008.
22. Länsstyrelsens beslut den 29 maj 2011, dnr 431-1194-11
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte inom
begränsat område.
Dnr 2011.713.822
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-22.
_____
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§ 85
Övrigt
Ordförandens sommarhälsning
Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för vårens arbete och
önskar alla en avkopplande och trevlig sommar.
2:e v ordförande Åke Håkansson (S) tackar ordföranden och tillönskar en
trevlig och skön sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 augusti 2011
§ 86 Personal
§ 87 Arbetsmiljö
§ 88 Information
- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2011 och prognos 2011
- Nyckeltal fastigheter
- Återvinningscentraler i Karlskrona kommun

§ 89 Sammanträdesplan 2012
§ 90 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 91 Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola
§ 92 Investeringstillstånd för handikappanpassning av två badplatser
park
§ 93 Ansökan om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för upprustning
av Lyckåvallens idrottsplats
§ 94 Ny parkeringsstrategi Trossö
§ 95 Återremitterat ärende
Svar på medborgarförslag: Belysning Fäjö
§ 96 Svar på medborgarförslag avseende belysning i backen mellan Hässlegården
och Spandelstorp
§ 97 Svar på medborgarförslag avseende belysning i skogen, norra Hässlegården
§ 98 Svar på medborgarförslag: Gatubelysning längs Augerumsvägen
§ 99 Svar på medborgarförslag: Tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter om
förorening efter hund
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§ 100 Svar på medborgarförslag: Tillägg i lokala ordningsföreskrifter
”Hundar skall vara kopplade i uppmärkta motionsspår”.
§ 101 Bordlagt ärende
Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån
§ 102 Svar på motion: Fortsätt upprusta Jämjö centrum
§ 103 Svar på motion: Saltö bollplan
§ 104 Detaljplan för del av kv Dahlberg m fl på Trossö (Dahlberg 38, Dahlberg 62
och Karlskrona 4:1)
§ 105 Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl på Trossö
§ 106 Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43 på Trossö
§ 107 Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö
§ 108 Program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde
§ 109 Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo
§ 110 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 111 Meddelanden
§ 112 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 113 Meddelanden
§ 114 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 30 augusti 2011 14.00 – 17.00

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Paul Cederholm (SD)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Lindy Olofsson (M)
kl 14.00-15.55
del av §§ 86-94

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Informatör/Samordnare Anette Peterson
Controller Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson
Fastighetschef Anders Kumlin
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 14.00-14.20
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd
Enhetschef park Pernilla Johansson kl 14.00-16.00
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Trafikingenjör Johan Stenér
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Utses att justera

Pia Pålsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Pia Pålsson

§§ 86 - 114

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 14 september 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 86
Information
- Återvinningscentraler i Karlskrona kommun.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.
- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2011 och prognos 2011.
Dnr 2011.285.042
- Nyckeltal fastigheter.
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 87
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
___
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§ 88
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, Sussie Rantil
Akten

2011.938.100

§ 89
Sammanträdesplan 2012
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämndens sammanträden 2012.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för 2012.
_____
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen/löneenheten TF
Akten

2011.649.002

§ 90
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Kommunfullmäktige beslutade 28 april 2011 § 55, på uppdrag
av tekniska nämnden, att ändra nämndens reglemente med
anledning av att kommunens bostadsrätter förvaltas av
tekniska förvaltningen och lägga till ärendegrupp köp och
försäljning av bostadsrätt.
I delegationsförteckningen under kapitel 1 Fastighetsförvaltning
tillkommer punkt 4, köp och försäljning av bostadsrätter.
Lag om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (1970:244)
har ersatts av Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)
och delegationsförteckningen ändras under kapitel 8.
Delegation för personalärenden är kopplad till ett juridiskt ansvar
rent arbetsrättsligt och bör ligga på "rätt" förvaltning.
Avdelningschef tilldelas därför delegationsrätt under kapitel 12
Personal istället för personalsekreterare.
Kapitel 12 punkt 7 Tjänstledighet förvaltningschef tas bort, ej aktuell
med anledning av organisationsförändring.
Titel ekonom ändras till controller och titel personalsekreterare ändras
till personalspecialist.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.

forts. § 90
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forts. § 90
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag
den 30 augusti 2011.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.912.291

§ 91
Ansökan om projekteringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 1 juni 2011 § 81
uppdragit åt tekniska förvaltningen att projektera för en ombyggnad
av Holmsjö skola.
Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till 1 000 000 kr.
En förstudie som gjordes under 2010 kommer att ligga till grund för
projekteringen. Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
uppkommen projekteringskostnad i det fall investeringen inte fullföljs.
I investeringsbudgeten finns totalt 15 000 000 kronor för om- och
tillbyggnad av Holmsjö skola. Av dessa medel finns 5 000 000 kronor
år 2011 och 10 000 000 kronor år 2012.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av
Holmsjö skola, samt
2. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu/hamn/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.304.322

§ 92
Investeringstillstånd för handikappanpassning av två
badplatser
Tekniska förvaltningens gatu/hamn/parkavdelning planerar
att handikappanpassa två badplatser, Dragsö badplats och
Stumholmens badplats. På de två badplatserna anläggs
handikappramper som gör det möjligt för rullstolar att ta sig
ned i vattnet. Prioritering har gjorts i samråd med handikappoch kommunledningsförvaltningen.
I Karlskrona finns det 32 stycken offentliga badplatser som
drivs av Karlskrona kommun, tekniska förvaltningen,
gatu/hamn/parkavdelning. Av de 32 badplatserna är idag endast
Dragsö badplats handikappanpassad så att man kan komma ner i
vattnet och bada med rullstol. Detta görs möjligt med hjälp av en hiss.
På Dragsö planeras nu att även anlägga en handikappramp.
Stumholmens badplats är kommunens så kallade ”Blå Flagg-badplats”
och den mest centrala badplatsen. Med detta projekt planeras nu även
denna badplats att bli handikappanpassad.
Kapitalkostnaderna för handikappanpassningens investeringsutgift på
250 000 kronor, uppgår till 24 000 kronor år ett. Avskrivningstiden är
20 år och räntekostnaden är beräknad på 4,3 %.
Ökade driftskostnader för hantering av ramperna ökar med 20 000 kr
per år. Tekniska förvaltningen ska enligt kommunledningsförvaltningen få kompensation genom utökad budgetram från
kommunstyrelsens driftreserv för uppkommande drift- och
lokalkostnader.

forts. § 92
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forts. § 92
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Pernilla Johansson, enhetschef park, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd avseende handikappanpassning av badplatser, Dragsö och Stumholmen,
2. att investeringsutgiften finansieras med 250 000 kronor ur 2010
års anslag för fastighetsverksamhetens tillgänglighetsskapande
åtgärder, samt
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med ökade drift- och
kapitalkostnader på 44 000 kronor från kommunstyrelsens driftreserv
för uppkommande drift- och lokalkostnader.
_____
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Kommunstyrelsen
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.913.821

§ 93
Ansökan om projekteringstillstånd och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallens idrottsplats
Idrotts- och fritidsförvaltningen beslutade den 14 mars 2011 § 33
lämna uppdrag åt tekniska förvaltningen att genomföra en
upprustning av Lyckåvallen.
Tekniska förvaltningen, idrotts- och fritidsförvaltningen och Lyckeby
GoIF har tillsammans kommit överens om följande åtgärdsförlag:
- att riva omklädningsbyggnaden, att på platsen uppföra två nya
omklädningsrum och maskinförråd, samt
- att anlägga naturgräsplan på Lyckeby IP:s grusplan.
Bredda A-planen för spel i högre serie.
Bedömd kostnad för att genomföra hela projektet beräknas uppgå till
5 000 000 kr, i vilket även projekteringskostnaden är inräknad.
Finansieringen av projektet ryms till 4 000 000 kr av investeringsmedel inom ramen för ”Lyckåvallen” i investeringsbudget för 2011.
Resterande 1 000 000 kr ryms inom ramen för ”Lyckåvallen” 2012.
Investeringen skrivs av på 33 år och ger en årlig kapitalkostnad på
375 000 kr. Utöver kapitalkostnaden tillkommer ökade kostnader för
drift och underhåll av anläggningen, 100 000 kr/år. Den totala hyran
blir därmed 475 000 kr/år.

forts. § 93
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forts. § 93
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti 2011, reviderad
den 30 augusti, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att investeringsutgiften om 5 000 000 kronor finansieras
med 4 000 000 kronor ur 2011 års anslag för Lyckåvallen och
1 000 000 kronor ur 2012 års investeringsram för fastighetsverksamhet.

Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för
upprustning av Lyckåvallen,
2. att idrotts- och fritidsförvaltningen ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs, samt
3. att investeringsutgiften om 5 000 000 kronor finansieras inom de
av kommunfullmäktige för år 2011 respektive 2012 fastställda
investeringsramarna för fastighetsverksamhet.
_____
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Akten

2011.771.315

§ 94
Ny parkeringsstrategi Trossö
Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen och måste
därför överensstämma med samhällets krav och främja en hållbar
utveckling. Karlskrona kommun har de senaste tio åren haft en
positiv befolkningstillväxt, vilket gör att det finns anledning till att se
över parkeringstillgången på Trossö.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen arbetat fram ett
förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö och arbetet grundar
sig bl a på Gehl Architects stadsmiljöanalys och ”Trafikstrategi
för en attraktiv stad”.
Arbetet har skett i samverkan med Karlskrona Handel och Service,
fastighetsägare i staden samt Blekingetrafiken.
Förslaget innebär att avgiftsnivåerna per timme sänks något men
att avgiftsunderlaget breddas genom att alla p-platser på gatumark
inom Trossö avgiftsbeläggs. Strategin innehåller flera olika delar
och ambitionen är att:
o Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av
parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt
tillgodoser behoven av boendeparkeringar och
arbetsplatsparkeringar.
o Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan då de ökade intäkterna främst ska gå till underhåll och
städning av staden men även till förnyelse av stadsmiljön.
o Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar samt
underlätta städning av staden.
o Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av
kollektivtrafiken.

forts. § 94
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forts. § 94
Förändringen innebär följande fördelar:
Tillgängliga parkeringsplatser
Antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka och söktrafiken
kommer att minska vilket kommer att medföra en bättre miljö i staden.
Städning och snöröjning
Genom att införa en fast städdag inom gatunätet på Trossö så
förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta
vinterns snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar
bättre under snörika vintrar.
Underhåll och förnyelse i stadsmiljön
De ökade intäkterna som blir följden av föreslagen förändring skall i
sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga
miljöerna men också till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan
stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Tidplan och ekonomi
För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i
50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 000 000
kronor. Investeringsmedel för detta ändamål är upptagna i 2012 års
investeringsbudget. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och
drift/skötselkostnad som kan beräknas till cirka 1 mnkr/år. I förslaget
anges också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator
som medför en ökad kostnad på cirka 0,5 mnkr/år.
Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till
mellan 10 och 14 mnkr per år från nuvarande nivån 4,2 mnkr/år.
Vissa antaganden har gjorts om fördelningen mellan boendeparkering, månadskortsabonnemang och timbetalande samt
genomsnittlig parkeringstid, omsättning och beläggningsgrad.
Med dessa antaganden landar intäktsnivån på 12,3 mnkr/år.
För 2012 kan intäktsförstärkningen därmed beräknas uppgå till cirka
4 mnkr (halvårseffekt se nedan).
Det årliga underhållsunderskottet inom gata/park är minst 4 mnkr/år.
Därtill är det ackumulerade eftersatta underhållet cirka 60 mnkr.
Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta
sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att
genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.

forts. § 94
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forts. § 94
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 augusti 2011, reviderad
den 30 augusti, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkanden
Lars-Göran Forss (M) med tillstyrkan av Åke Håkansson (S) yrkar
att ärendet bordläggs.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
bordläggas. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska bordläggas.
Således beslutar tekniska nämnden
att bordlägga ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.309.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.859.317

§ 95
Svar på medborgarförslag : Belysning Fäjö
Simon Lindholm, Fäjö, har i ett medborgarförslag föreslagit att man
sätter upp mera gatubelysning på Fäjö och anger att det är 150 m
mellan nuvarande belysningsstolpar.
Tekniska nämnden har den 20 juni 2011 § 81 beslutat att
återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för ny beredning.
Fäjövägen mellan Riksvägen och Fäjö är statlig väg och ute på
Fäjö är vägen enskild väg med årligt underhållsbidrag från stat och
kommun. Frågan om uppsättning av ny vägbelysning är därför i
första hand en fråga för respektive väghållare att ta ställning till.
Eventuell gatubelysning på gator och vägar förutsätter att vissa
kriterier är uppfyllda (viss trafikmängd, tung trafik, skyltad hastighet,
skolväg eller busshållplatser mm).
Tekniska förvaltningen har tidigare haft möjlighet att prioritera och
svara för uppsättning av ny gatubelysning på icke kommunala vägar
under förutsättning att ovannämnda kriterier var uppfyllda och att
kostnaderna rymdes inom ramen för anslagna medel härför.
I nuläget finns inga anslagna medel inom förvaltningen för dessa
åtgärder då investeringsmedel för förnyelse gatubelysning inom
KLIMP-projektet är avsatta för energieffektiviseringsåtgärder.
Därmed kan inga framställningar om gatubelysning på icke
kommunala vägar beviljas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2011, reviderad
den 11 augusti 2011, inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.323.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.865.317

§ 96
Svar på medborgarförslag avseende belysning i backen mellan
Hässlegården och Spandelstorp
Frida Heideman, Hässlegården, har i ett medborgarförslag föreslagit
att ny belysning sätts upp i den så kallade ”Mördarbacken” mellan
Hässlegården och Spandelstorp.
Förslaget avser gångstigen genom skogen mellan rubricerade platser.
Gångstigen är ingen kommunalt underhållen gångväg utan har
uppstått spontant då den innebär en genväg för boende inom östra
delarna av Hässlegården ner mot Spandelstorp.
Om belysning ska bli aktuellt längs denna gångstig måste först
ställningstagande ske om en eventuell utbyggnad till den standard
som är normal för kommunalt underhållna gångvägar. I avvaktan på
om dessa åtgärder kan prioriteras bör man även avvakta med beslut
om eventuell belysning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.317.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2010.863.317

§ 97
Svar på medborgarförslag avseende belysning i skogen, norra
Hässlegården
Matilda Lind, Saffransgatan 4, Karlskrona, har i ett medborgarförslag
föreslagit att belysning uppsättes i skogen intill Saffransgatan och
Timjansgatan i norra Hässlegården. Som motivering anges att där är
mörkt om kvällarna om man ska gå där.
Belysning inom bostadsområden uppsättes normalt endast på
villagator, gång- cykelvägar och på av kommunen anordnade
lekplatser. Att sätta upp belysning i intilliggande skogsområden är inte
brukligt och inte heller ekonomiskt försvarbart.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.491.317)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2010.1482.317

§ 98
Svar på medborgarförslag: Gatubelysning längs
Augerumsvägen
Eva Spjuth, Lyckeby, anser att gång- och cykelvägen (gc-vägen)
längs Augerumsvägen, delen Axel W Anderssons väg – Carlandravägen, är mörk för cyklister vilket gör det svårt att i tid upptäcka
glasskärvor, pinnar, hål mm. I sitt medborgarförslag föreslår hon
att man vänder varannan befintlig gatubelysning längs Augerumsvägen mot cykelvägen då bilisterna ändå har belysning på bilarna.
Gc-vägen) ingår i det övergripande cykelvägnätet mellan
Hässlegården och Lyckeby centrum samt vidare in mot Trossö
och är i huvudsak försett med belysning utom längs den i
medborgarförslaget angivna sträckan.
Ett utförande enligt medborgarförslaget med att vända varannan
befintlig vägbelysning mot gc-vägen är ingen bra lösning (avståndet
mellan gc-väg och körbana är för stort, men innebär också att man
på Augerumsvägen får en ojämn ljusbild vilket inte är bra för
trafiksäkerheten).
Tekniska förvaltningen förslår istället att man prövar åtgärden med
ny belysning på den aktuella sträckan (ca 200 tkr) i kommande
budgetarbete varvid behovet prövas mot andra angelägna objekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 augusti 2011, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförlaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.20.003)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2011.194.003

§ 99
Svar på medborgarförslag : Tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter om förorening efter hund
Stefan Svensson, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit
följande tillägg i 19 § lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun:
”Inom Karlskrona kommun ska föroreningar efter hund alltid
plockas upp, gäller även ytterområden”
Som motivering anges att föroreningar efter hundar finns lite
varstans i ytterområdena, bl a Lindesnäs och strandpromenaden
fram till Skönstavik.
Tekniska förvaltningen har den 3 augusti 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Under 19 § lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
anges att förorening efter hund ska plockas upp
• Inom Trossö samt på platser i under 18 § angiven karta.
• I övrigt inom till allmänheten upplåtna parker, planteringar,
gång- och cykelbanor, lekplatser och motionsspår samt till
allmänt begagnade upplåtna bad- och campingplatser.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning är nuvarande lydelse
i 19 § tillräcklig för att omfatta de områden som anges i
medborgarförslaget d v s inom områden som vanligen är upplåtna
för allmänheten.
Att därutöver ange hela kommunen anser förvaltningen vara en
alltför omfattande åtgärd som känns orimlig och inte möjlig att
övervaka.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att medborgarförlaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.21.003)
Gatu/Hamn/Parkavdelningen
Akten

2011.193.003

§ 100
Svar på medborgarförslag: Tillägg i lokala ordningsföreskrifter
”Hundar skall vara kopplade i uppmärkta motionsspår”
Stefan Svensson, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit
att 18 § i lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun ska
kompletteras med tillägg ”att hundar skall vara kopplade i uppmärkta
motionsspår”. I skrivelsen anges att det är många kontroverser
mellan hundägare och löpare/vandrare/skidåkare, att många är
rädda för lösa hundar, men många hundägare respekterar inte detta.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 3 augusti
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Allmänt sett regleras hundägares ansvar i ”Lag (2007.1150) om
tillsyn över hundar och katter”, vari sägs bland annat att hundar och
katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som
med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för
att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.
Tekniska förvaltningen instämmer i att den förslagna kompletteringen
kan behövas och på de grunder som anges i skrivelsen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att komplettera de lokala ordningsföreskrifterna 18 § i enlighet med
medborgarförslaget d v s ”Att hundar skall vara kopplade i uppmärkta
motionsspår”.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.198.312)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.547.312

§ 101
Svar på motion: Kombinerad gång- och cykelbro över
Lyckebyån
Bo Löfgren (FP), Lyckeby, har i en motion föreslagit att
kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att planera och
bygga tidigare föreslagen broförbindelse över Lyckebyån i området
Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Den föreslagna broförbindelsen har tidigare varit aktuell, men har av
olika skäl ej kunnat prioriteras. Förvaltningen instämmer i att en bro i
föreslaget läge fyller ett behov av de skäl som framförts i motionen
och föreslår att detta objekt prövas och om möjligt prioriteras i
kommande planerings- och budgetarbete . Tillsammans med gångcykelbron över Lyckebyån vid Stärkelsevägen/ Egnahemsvägen
innebär dessa båda broar alternativa möjligheter för oskyddade
trafikanter att nå övriga områden inom Lyckeby (t ex
Amiralens/Slottsbackens köpcentrum mm).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2011 inkommit med
yttrande och beslutsförslag. I skrivelsen föreslår tekniska
förvaltningen tekniska nämnden besluta
att tillstyrka motion om ny gång- och cykelbro över Lyckebyån i
området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 24 maj 2011 bordlagt
ärendet.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet vid dagens
sammanträde.

forts. § 101
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Sign
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forts. § 101
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att bifalla motion om ny gång- och cykelbro över Lyckebyån i
området Gamla Brovägen/Cedergrensvägen.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen (KS 2010.473.310)
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1361.312

§ 102

Svar på motion: Fortsätt upprusta Jämjö centrum
Birger Wernersson (S), Jämjö, har föreslagit att tekniska nämnden
skall ges i uppdrag att på lämpligt sätt komplettera med belysning på
gång- och cykelvägen (gc-väg) utmed Västra och Östra
Stationsvägen (gamla banvallen) samt Trädgårdsvägen, då gc-vägen
används av skolbarn på väg till och från Kyrkskolan och därmed är ett
bättre alternativ än att gå eller cykla på en trafikerad väg.
Vidare föreslås att Affärsverken ges i uppdrag att snygga upp
sopsorteringsstationen belägen vid centrumparkeringen på
Villavägen. Gärna med lämpligt plank.
Förslagen har tagits upp som motion av Christina Mattisson (S).
Tekniska förvaltningen har den 3 augusti 2011 inkommit med yttrande
och beslutsförslag
Beträffande förslag om belysning på ovan angivna delar av gc-vägar
(gamla banvallen) och Trädgårdsvägen i Jämjö, är åtgärder på vägar
som inte ingår i det kommunala vägnätet (ingår i Jämjö vägförenings
verksamhetsområde). Medel för dessa typer av åtgärder finns för
närvarande inte budgeterade inom tekniska förvaltningens
anslagsramar och kan därmed inte heller prioriteras.
Beträffande föreslagna åtgärder vid sopsorteringsstationen vid
Villavägen i Jämjö har Affärsverken avgett särskilt yttrande till
kommunledningsförvaltningen enligt följande:
”Affärsverken är entreprenör åt FTI (Förpacknings- och
tidningsinsamlingen) på vars ansvar det ligger att hålla
återvinningsstationer i Sverige.

forts. § 102
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forts. § 102
Affärsverken kommer under hösten se över stationerna i Jämjö samt
sätta upp stängsel av typ ”Gunnebonät”, vilket är godkänt inom
ramen för entreprenaden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Sign
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Kommunstyrelsen (KS 2010.276.826)
Tekniska förvaltningen/Fastighetsavdelningen
Akten

2010.856.826

§ 103
Svar på motion angående Saltö bollplan
I en motion har Alf Stålborg (SD) föreslagit att skötseln av Saltö
bollplan övertas av kommunen. Saltö bollplan sköts idag av SaltöEkholmens trädgårds- och intresseförening.
I diskussionerna kring att skapa fler förskoleplatser på Trossö är Saltö
bollplan aktuell som alternativ för uppförande av nya förskolelokaler.
Fastigheten bedöms som lämplig för ändamålet då den utgör en av få
centralt belägna fastigheter i kommunal ägo som är stor nog både att
rymma ett minimum på fyra avdelningar, samt kan uppfylla kraven på
en tillfredsställande utemiljö.
I det skick Saltö bollplan är idag krävs att den hyvlas av för att åter bli
fullt duglig som spelplan, varefter löpande kostnader för drift
tillkommer. Då planens framtid för närvarande är oviss är ingen
förvaltning intresserad av att ta dessa kostnader i nuläget.
Från tjänstemannahåll rekommenderas med anledning av detta att
eventuella beslut kring ändrade skötselförhållanden avvaktas till dess
att ytans framtida användning är fastställd.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
besluta hemställa hos kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.805.214

§ 104
Detaljplan för del av kvarteret Dahlberg m fl på Trossö
(Dahlberg 38, Dahlberg 62 och Karlskrona 4:1), Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö´s nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster av Landbrogatan, öster om
gatan ligger Hoglands park. Mot väster avgränsas planområdet av
en brant som stiger upp mot Möllebacken.
Detaljplanen syftar till att anpassa berörd del av gällande detaljplan
till rådande förhållanden avseende bebyggelsens omfattning och
användning. Två skolor, som finns inom planområdet med stöd av
tidsbegränsade bygglov, avses att permanentas.
Planområdet gränsar till Landbrogatan i öster och Bååths gränd i
norr.
Landbrogatan har en trafikmängd på 3700 fordon/dygn. Andelen
tunga fordon är hög eftersom de flesta busslinjerna trafikerar gatan.
En trafikmätning har utförts för Landbrogatan i oktober 2010. Efter
det att trafikmätningen gjordes har två busslinjer försvunnit. Andelen
tung trafik har minskat från 13 % till 11 %. Hastigheten har uppmätts
till 36 km/tim, jämfört med skyltad hastighet 50 km/tim.
Aktuellt område ligger centralt i stadsmiljö i anslutning till
Landbrogatan som är huvudstråk för kollektivtrafiken. Bebyggelsen
längs Landbrogatan är utsatt ur bullersynpunkt.

forts. § 104
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forts. § 104
En trafikbullerberäkning har utförts för Landbrogatan 2010-12-31,
rev 2011-02-21. Ljudnivåer 2011-02-21 och eventuellt framtida fall
har beräknats. Efter 2011-02-21 har två busslinjer försvunnit.
Dygnsekvivalent ljudnivå beräknas till 63 dB(A) och maximal ljudnivå
beräknas till 85 dB(A). Detaljplanen anger att nya bostadslägenheter
ska förses med tyst sida. En trafikbullermätning har gjorts av
inomhusbullret i skollokalerna på Dahlberg 62 (gatuhuset på
Landbrogatan 13). Högsta ekvivalenta ljudnivå är 30 dB(A) och
högsta maximala ljudnivå är 45 dB(A). Uppmätta ljudnivåer
överstiger inte gällande riktvärden enligt SS 25268, ljudklass C.
Parkeringsplatsbehovet ska lösas inom kvartersmarken.
Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Anordnande av avfallshantering ska ske i samråd med
tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för detaljplan för Dahlberg 38 m fl,
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.868.214

§ 105
Detaljplan för del av Dahlberg 45 m fl på Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö´s nordvästra kvadrant. Planområdet avgränsas i väster av
Nordstjärnan 37 (Mysingen) och i norr av Möllebacksgränd, i
öster av centrumbebyggelse och söder av Ronnebygatan.
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till en utbyggnad i ett plan
för restaurang eller butik (centrumverksamhet) på gatuplan mot
Möllebacksgränd. Möjlighet ges till servering utomhus, på
balkong samt gata. Detaljplanen styr även ändring från lokalgata
till gårdsgata där de gående prioriteras. Gatan ska anpassas till
framtida utformning av Ronnebygatan.
Befintlig gångbana på Möllebacksgränds östra sida ligger på
kvartersmark som inte går att bebygga.
Föreliggande planförslag innebär att fastighetsägaren kan bygga
på sin egen fastighet och på nuvarande gångbana.
Därmed blir den allmänna gatudelen sex meter bred vilket motsvarar
bredden idag inklusive parkering på gatans östra sida. Genom att
gångbanan upphör avses gatan bli gårdsgata med enhetlig
markbeläggning där gående prioriteras. Enkelriktningen norrut avses
bibehållas. För att få en attraktiv miljö utgår befintlig parkering som
kan ersättas på intilliggande del av Ronnebygatan när ombyggnad
sker här inom ramen för stadsmiljöprogrammet (diskussioner pågår
med fastighetsägare om samverkan), vilket även gäller aktuell del av
Möllebacksgränd).
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp.

forts. § 105
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forts. § 105
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 8 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Dahlberg 45 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.775.214

§ 106
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona
4:43, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd med normalt
planförfarande.
Området är beläget på den norra sidan av Stortorget på Trossö i
direkt anslutning till Klaipedaplatsen.
Detaljplanens syfte är att omvandla allmänplatsmark till kvartersmark och därmed möjliggöra permanent bygglov för tillbyggnad
till fastigheten Magistraten 16 samt se över skydds- och
användningsbestämmelser för befintlig bebyggelse.
Parkering bedöms kunna tillgodoses inom fastigheten.
Planområdet är anslutet till kommunens nät för vatten och avlopp.
Dagvattnet ska separeras från spillvattennätet.
Avfallshanteringen sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Magistraten 16 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2010.86.214

§ 107
Detaljplan för del av Skantze 7, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är utställd för allmän granskning.
Planområdet är beläget på Trossö, i kvarteret Skantzes norra del
och gränsar i norr till Ronnebygatan. Öster om aktuell byggnad finns
ett 11 våningar högt hyreshus.
Detaljplanens syfte är att inom fastighetens västra del möjliggöra för
bostäder i fem våningar. Befintlig detaljplan från 1972 medger
bostäder i tre våningar. Aktuell byggnad ligger på Ronnebygatan 3
och består av ett loftgångshus i tre plan. Avsikten är att bygga på
befintligt hus med ytterligare våningar.
Parkeringsbehovet löses inom fastigheten
Planområdet är anslutet till kommunens nät vad avser vatten,
avlopp, el och fjärrvärme. Avfallshanteringen samordnas med
befintliga bostäder inom fastigheten.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot förslaget och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Skantze 7, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____
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Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Akten

2011.776.214

§ 108
Program för detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är föremål för programsamråd.
Programområdet är beläget på den sydvästra delen av ön Säljö i
Karlskrona skärgård. Området omfattar ca 4,2 hektar och marken
är privatägd.
Planen syftar till att möjliggöra en viktig samhällsfunktion som
kommunen är i stort behov avseende turism och utvecklandet av
skärgårdens möjligheter är ett allmänt intresse och en viktig fråga för
Karlskrona kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
utvecklandet av ett allmänt tillgängligt fritidsområde med gästhamn
som kan erbjuda service och servering till båtburna besökare samt
en del fritidshusbebyggelse.
Avsikten är att öka serviceutbudet för båtlivet och möjligheterna till
unika upplevelser för turism, konferens- och kursverksamhet med
övernattning.
Att utnyttja ett redan ianspråktaget markområde för en ny
användning har stor förenlighet med både FÖP Skärgården från
1999 och Översiktsplan 2030 som båda talar om funktionsomvandling, utveckling av näringsliv/turism och mer service till
båtturister i skärgården.
Då Säljö inte har någon fast landförbindelse är ön i stort sett bilfri.
Endast ett fåtal bilar finns på ön idag. Vägarna på ön utgörs till
största delen av grusade skogsvägar. Anläggningen ska primärt nås
med båt från fjärden och angöring ska ske vid bryggan.
Exploatören ska redovisa varifrån majoriteten av besökarna utgår
och säkerställa att det finns tillgång till parkeringsplatser där.

forts. § 108
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Inga parkeringsplatser får tillkomma på Knösö då området är Natura
2000-område, naturreservat och utgör ett ekologiskt känsligt område
som inte tål ytterligare belastning.
Säljö har idag mycket dålig tillgång till kollektivtrafik. En dialog har
inletts med Affärsverken som bedriver linjetrafik i Karlskronas
skärgård. Affärsverken har visat intresse för att eventuellt angöra
Säljö udde med någon av sina skärgårdsbåtar.
De befintliga avloppslösningarna på ön är enskilda. Avsikten är att
kommunalt vatten och avlopp ska dras över sundet från Knösö
under 2011. Det finns förutsättningar för att ta omhand dagvattnet i
den norra delen av planområdet som utgörs av alskog och idag
används som avloppsinfiltration.
Avfallshanteringen ska ske i samråd med tekniska förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planprogrammet
och har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till planprogram för Säljö udde, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_____

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.777.214

§ 109
Förslag till detaljplan för del av Karlskrona 3:3, Västra Backabo,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd med normalt
planförfarande. Ronnebyvägen och järnvägen, söder om ett
kraftledningsstråk och väster om befintlig bebyggelse i Östra
Backabo. Det innefattar del av Ronnebyvägen för anslutning
av tillfart.
Planen ska fullfölja riktlinjerna i Översiktsplaner Karlskrona 2002
och 2030 samt samrådshandling FÖP, för NV Stadsbygden –
Rosenholm med omgivningar, att utveckla Rosenholm till en allsidig
och aktiv stadsdel. Bebyggelse i Västra Backabo ska vara ett led i
att markera Rosenholm som porten till staden vid havet och förbinda
stadsdelen med centrala Trossö och kulturarvet.
Ny markant bebyggelse på Rosenholms udde och vid infarten till
Idrottscentrum Rosenholm skulle ytterligare förstärka detta.
Västra Backabo ska genomföras med en exploatering som är
kostnadsbärare för nödvändiga infrastruktursåtgärder. Detta är en
förutsättning för genomförande av föreliggande planförslag
omfattande cirka 420 bostäder.
Vasallen Karlskrona Exploatering AB äger planområdet.
Banverket äger järnvägsområdet och Karlskrona kommun mindre
anslutningsdelar. Vasallen svarar för och bekostar dels utbyggnaden
av vatten- och avloppsledningar som fordras för den nya
bebyggelsen dels utbyggnaden av grönytor, gator, vägar, gång- och
cykelvägar mm inklusive tillfarten från Ronnebyvägen med
cirkulationsplats och underfart järnväg.

forts. § 109
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Genomförandet kommer att regleras i ett exploateringsavtal som
tecknas innan planen går till fastställelse. Kommunen är huvudman
för allmän platsmark och kommer därmed att svara för framtida drift
och underhåll av dessa. Drift- och underhållskostnaderna för de
allmänna ytorna har beräknats till 150 000 kronor.
Enligt en magnetfältsutredning understiger strålningen från befintligt
kraftledningsstråk väsentligt de försiktighetsvärden på 0,2 mikrotesla
som tillämpas vid bostadsexploateringar.
Bullerberäkningar visar att vägbuller från Ronnebyvägen kräver ett
respektavstånd för bebyggelse som sammanfaller med
bevarandekrav för den ekologiska spridningskorridoren. Tågtrafik
utgör inget bullerproblem. Dock krävs stängsel utmed järnvägsspåret.
Bullerberäkningar har också genomförts för Försvarets skjutbanor
och lösskjutning. Dessa beräkningar visar att en bana där man idag
skjuter mot söder måste vändas alternativt flyttas och ges en nordlig
skjutriktning. Kostnaden för denna åtgärd belastar exploatören.
Bullerberäkningarna har därmed visat att med föreslagna åtgärder,
som fastställs i planbestämmelserna, uppnås acceptabla bullernivåer.
I praktiken visar dessutom jämförande beräkningar att vid i
Karlskrona förhärskande sydvästlig vindriktning, störs Västra
Backabo icke av skjutbuller.
Planområdet trafikmatas från Ronnebyvägen. Rosenholmsvägen
genom Östra Backabo avses betjäna området enbart med busstrafik.
I Ronnebyvägen anläggs avfartsrondell som via en matargata under
järnvägen leder in i planområdet för att betjäna även framtida
planetapp i norr och planområden norr om E22.
Järnvägsbron och underfarten ska ha en kvalificerad utformning som
en välkomnande entré till västra Backabo.
Kvarterens bostadsgator och gårdsgator får liksom byggrättsområden
och parkeringsytor i mindre grad förskjutas för att anpassas till natur
och mark. Gatorna byggs som 3,5 m breda ”skogsbilvägar” och i
största möjliga grad som smärre uppfyllnader på mark. På dessa sker
byggskedets alla transporter. VA, värme och el läggs i marken vid
sidan av byggvägen till full bredd och färdigställs till sist som
bostadsgata med 5m bredd + 1.5m gångbana. Den ursprungliga
transportvägen schaktas aldrig upp.
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Allt avlopp pumpas från varje hus till bostadsgatorna och vidare i den
befintliga vägen/bussgatan där en större pumpstation trycker avloppet
upp mot anslutning till kommunala nätet i Rosenholmsvägen.
Vatten, fjärrvärme och el förläggs i den befintliga vägen/bussgatan för
anslutning i Rosenholmsvägen. Allt dagvatten kommer att infiltreras
direkt i mark.
Cykeltrafik leds från cykelbana utmed Ronnebyvägen in i området
under järnvägsbron. Bil- och cykeltrafik går tillsammans på den 7 m
breda matargatan och vidare in på kvarterens bostadsgator. Från
Östra Backabo går cykeltrafik in på befintlig väg/bussgata.
Gångtrafik får enkelsidiga gångbanor på matargatan och alla
bostadsgator
I ett första skede betjänas området av en busshållplats vid infarten
från Ronnebyvägen. I senare skede leds busstrafiken genom området
och via en bussgata i befintlig öst-västlig väg mot Rosenholmsvägen
och Östra Backabo. En busshållplats anläggs centralt i anslutning till
vägkors vid förskola och kioskbutik.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslag och
har i skrivelse den 7 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till detaljplan för Karlskrona 3:3, Västra
Backabo, Karlskrona kommun, Blekinge län, samt
2. att tekniska nämndens ram för drift och underhåll av allmänna
platser måste ökas med 150 000 kronor när detaljplanens allmänna
ytor genomförts.
_____
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Delegation
1. Båtrådet
Protokoll från sammanträde den 11 maj 2011.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 13 juni 2011.
3. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 17 augusti 2011.
Beslut
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
2011.722.452
2011.736.452
2011.762.452
2011.786.452
2011.791.452
2011.807.452
2011.821.452
2011.828.452
2011.836.452
2011.878.452
2011.879.452
2011.881.452
2011.905.452
2011.927.452
2011.933.452

forts. § 110
Sign

Sign

Sign

42
Sammanträdesdatum

Blad

2011-08-30
TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

forts. § 110
Beslut
Disposition av 2011 års klumpanslag:
5. till projekt tennisbanor Rosenholm.
Dnr 2011.612.292
6. till projekt lektionssal Wämöskolan.
Dnr 2011.613.291
7. till närvärmeprojekt Nättrabyskolan.
Dnr 2011.766.291
8. till solvärmeprojekt Västra Marks idrottsplats.
Dnr 2011.767.821
9. till projekt ventilation etapp 2 Östra Torpskolan.
Dnr 2011.768.291
10. till projekt värmepanna Strömsbergs skola.
Dnr 2011.655.291
11. till projekt värmepanna Bubbetorps gård.
Dnr 2011.656.299
12. till projekt fjärrvärme UC Östra Torpskolan.
Dnr 2011.657.291
13. till projekt tillgänglighet Konsthallen.
Dnr 2011.862.292

14. Beslutsattestanter från och med den 23 juni 2011.
Dnr 2011.704.002
15. Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift om påbud att köra i viss riktning på
Fredriksdalsvägen i Nättraby.
TN nr 41/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Östra
Vittusgatan, Karlskrona.
TN nr 42/11
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Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a VIVA 2011, Karlskrona.
TN nr 44/11
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Brovägen,
Karlskrona.
TN 45/11
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motorfordon på Norra
Smedjegatan, Karlskrona.
TN 46/11
16. Tilldelningsbeslut
Upphandling av trafiktavlor, trafikavstängningsmaterial mm.
Dnr 2011.316.053
17. Anbudsprotokoll
Upphandling av vägmarkeringar inom Karlskrona kommun
2011-2013.
Dnr 2011.130.052
18. Anbudsprotokoll
Upphandling av entreprenadmaskiner 2011.
Dnr 2011.267.052
19. Anbudsprotokoll
Projektering av vägar, vatten och avlopp mm för industriområde i
Nättraby.
Dnr 2011.487.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 111
Meddelanden
Register 1

1. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 1 juni 2011 § 80.
Utbyggnad av Spandelstorpsskolan.
Dnr 2011.289.291
2 Barn- och ungdomsnämndens beslut den 1 juni 2011 § 81.
Renovering av Holmsjö skola.
Dnr 2011.748.291
3. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 1 juni 2011 § 82.
Hyresförändring Tullskolan.
Dnr 2010.323.291
4. Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2011 § 137.
Förslag avseende städverksamhet.
Dnr 2011.595.001
5. Kommunstyrelsens beslut den 7 juni 2011 § 162.
Finansiering av utökad investeringsutgift för ombyggnad
av Tullskolan.
Dnr 2010.323.291

Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2011.
6. § 79
Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och verksamhetsstyrning
i Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1927.040
7. § 80
Ändring av felparkeringsavgift.
Dnr 2010.1608.514
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8. § 81
Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun.
Dnr 2011.749.103
9. § 82
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1216.452
10. § 90
Svar på motion om samlad och långsiktig strategi inom
trafikområdet.
Dnr 2007.1170.530
11. § 91
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Sunnavägen.
Dnr 2010.1484.512
12. § 92
Svar på medborgarförslag om fler hundbadplatser i kommunen.
Dnr 2010.864.310
13. § 99
Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning och farthinder på
Lingonvägen.
Dnr 2010.1360.512
14. § 100
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen i Lyckebyområdet.
Dnr 2010.1206.312
15. Skogsstyrelsens beslut den 10 juni 2011, dnr 2011/2776.
Stöd för natur- och kulturvårdsåtgärder i skogsbruket (Nokås)
Karlskrona 5:2.
Dnr 2011.774.334
16. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen
Dom daterad den 14 juni 2011. Mål nr M 167-01.
Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga och
bibehålla öppna infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar inom Västra
Vång och Hillerstorp samt uttag av grundvatten för den kommunal
vattenförsörjningen inom Karlskrona kommun i Blekinge län, nu
frågan om avslutning av prövotiden för försöksverksamheten.
Dnr 1999.450.340
forts. § 111
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17. Växjö Tingsrätt, Mark- och Miljödomstolen
Dom daterad den 14 juni 2011. Mål nr M 3468-09.
Tillstånd till vattenverksamhet enligt miljöbalken för att anlägga och
bibehålla öppna infiltrationsbassänger och uttagsbrunnar inom Västra
Vång och Hillerstorp och uttag av grundvatten för den kommunala
vattenförsörjningen inom Karlskrona kommun i Blekinge län.
Dnr 1999.450.340
18. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2011,
dnr 501-5694-09.
Slutligt beslut om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i
Kristianopel från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1704.422
19. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2011,
dnr 501.5737-09.
Slutligt beslut om LOVA-bidrag till projektet Pump-Out station i
Torhamn från Karlskrona kommun.
Dnr 2009.1705.422
20. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 9 juni 2011,
dnr 258-10113-2008.
Ansökan om sänkt hastighet på väg 726 i Stubbelycke,
Karlskrona kommun.
Dnr 2008.1808.512
21. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 13 juni 2011,
dnr 525-1205-2011.
Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om planerad
förstärkning
av strandskoning i Nättrabyån på fastigheten Västra Nättraby 10:3 i
Karlskrona kommun.
Dnr 2011.780.432
22. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 13 juni 2011,
dnr 521-500-11.
Ansökan om strandskyddsdispens för utbyte av torrdass till
miljötoalett på
fastigheten Augerums-Beseboda 1:142 i Karlskrona kommun.
Dnr 2011.785.215
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23. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut den 14 juni 2011,
dnr 505 444-11.
Överklagande av tekniska nämndens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av hushållssopor på fastigheten Pukan 5 i Karlskrona
kommun.
Dnr 2011.177.452
24. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 juni 2011
§101.
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar med lokalförsörjningen.
Dnr 2011.800.299
25. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 juni 2011
§ 103.
Förslag till Mångfaldsplan för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet 2012-2014.
Dnr 2011.799.109
26. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 juni 2011 § 205.
Ändring av detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Dnr 2011.793.214

Kommunfullmäktiges beslut den 21 juni 2011
27. § 104
Förslag till budget 2012 och planer 2013-2014 för hela Karlskrona
kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.533.041
28. § 105
Delårsrapport per den 30 april 2011 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.285.042
29. § 106
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2010, större än
fem mnkr.
Dnr 2011.436.042
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30. § 112
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av
Spandelstorpsskolan.
Dnr 2011.289.291
31. § 117
Svar på medborgarförslag om gasolgrillar på allmän plats.
Dnr 2010.1207.409
Register 2

32. Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2011, dnr 535-2069-10
angående förslag på restaurering av Björkerydssjön (röjning av
vass och vide) samt kontrollprogram för detta.
Dnr 2011.847.431
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-32.
_____
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§ 112
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående uppsägning av
avtal Kristianopels Camping.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
Vidare meddelar
2. Åke Håkansson (S) att han väckt frågan om trafiksituationen
runt kommunens skolor vid arbetsutskottets sammanträde
den 23 augusti 2011.
3. Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga angående reparation/utbyte
av ljussignaler.
Gatu/Hamn/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 27 september 2011
§ 113 Personal
§ 114 Arbetsmiljö
§ 115 Information
- Nyckeltal Park
- Personalnyckeltal 2011-07-31

§ 116 Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska
nämnden per augusti 2011
§ 117 Taxor 2012
§ 118 Projekteringstillstånd för nyggnad av äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund
§ 119 Svar på remiss om Social mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012-2014
§ 120 Bordlagt ärende
Ny parkeringsstrategi Trossö
§ 121 Svar på skrivelse avseende trafik och nedskräpning på Stortorget
och Ronnebygatan
§ 122 Svar på medborgarförslag angående förbättringsarbete på gång- och
cykelväg vid badbryggan på Hasslö/Sandvik
§ 123 Svar på medborgarförslag angående byggande av ett äventyrsbad
där den tidigare ishallen låg nedför Annebo
§ 124 Svar på medborgarförslag: Utbyggnad av kaj vid Scandic Hotell
§ 125 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen längs Verkövägen
§ 126 Svar på medborgarförslag avseende fartkamera på Verkö
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§ 127 Svar på medborgarförslag avseende förbättrad trafiksäkerhet på Sturkö
genom anläggande av vägbulor
§ 128 Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerheten på
Drottninggatan
§ 129 Svar på medborgarförslag: Gör om husvagnsparkeringen i Hässlegården
till hyrbar husvagnsplats
§ 130 Svar på motion: Till- och ombyggnad av Säbyvallen
§ 131 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 132 Meddelanden
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 27 september 2011 14.00 – 16.20

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Linda Ekström (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Trafikingenjör Johan Stenér
Gata/Parkchef Karl-Johan Svärd
Enhetschef park Pernilla Johansson
kl 14.00-14.45 §§ 113-115
Hamnchef Anders Jonsson
Fastighetschef Anders Kumlin
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl 14.00-14.45 §§ 113-117
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-09-27

4

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Lars-Göran Forss

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 115 - 132

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 oktober 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 113
Personal
En ny ny hamnavdelning har inrättats på tekniska förvaltningen,
vilket innebär att f d gata/hamn/parkavdelning ändrats till
gata/parkavdelning.
Anders Jonsson, ny hamnchef, presenterar sig.
Han tillträdde tjänsten den 5 september 2011.
Arbetsuppgifter:
- ansvarar för drift och underhåll av kommunens hamnanläggningar
- kontakter med myndigheter, allmänhet samt med båt- och
fiskeorganisationer
- ansvarar för hamn- och sjöfartsskydd och ingår i beredskapsorganisation
- ingår i förvaltningens ledningsgrupp
_____
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§ 114
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-09-27

7

Sammanträdesprotokoll

§ 115
1. Nyckeltal park
Enhetschef park/landskapsarkitekt Pernilla Johansson informerar.
2. Personalnyckeltal 2011-07-31.
Dnr 2011.319.026
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.285.042

§ 116
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning
för tekniska nämnden per augusti 2011
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 15 september
2011 lämnat delårsrapport per augusti 2011 till tekniska nämnden för
behandling och beslut.
Tekniska förvaltningens verksamheter, prognos 2011 är
nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet prognos 2011 -2,0 mnkr
• Avdelningens samlade prognos 2011 pekar på ett underskott
på 2 mnkr.
Vinterväghållningens totala årsbudget är 6,5 mnkr, uppdelat på
4,4 mnkr för vårvintern och 2,1 mnkr för höstvintern.
Årets vintersäsong har kostat 8,9 mnkr i vinterväghållning och
periodens budget har därmed överskridits med 4,5 mnkr.
Besparingar för att möta periodens underskott utgörs av minskad
slaghackning, vassröjning, väglinjemålning, borttagning av fontän,
summa 0,8 mnkr och minskat beläggningsunderhåll 1 mnkr,
totalt 1,8 mnkr samt positiva avvikelser på andra verksamheter om
totalt 0,7 mnkr.
Fastighetsverksamhet prognos 2011 +1 mnkr
• Prognosen för avdelningen om 1 mnkr kommer att nås genom
omdisponering av det planerade underhållet.
VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2011 +1 mnkr
• Ökade intäkter med anledning av fler renhållningskunder.

forts. § 116
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Periodens resultat, avvikelse mot budget -5 531 tkr
Vht-område

Centrala verksamheter
Gata/hamn/park
Fastighet
Vatten- och avlopp/Renhållning
Summa

minus = negativt resultat

i tkr

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget
498
-3 193
-5 287
2 452
-5 531

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
26 919
102 330
468 821
185 016
468 821

Prognos
2011
avvikelse
mot budget
0
-2 000
1 000
1 000
0

Kommentarer till periodens budgetavvikelse
• Positivt resultat på +498 tkr för centrala verksamheter och beror
på minskade kostnader för konsulter, vakant ingenjörstjänst och
långtidssjukskriven personal under delar av perioden
• Årets vinterväghållning har hittills kostat 8,9 mnkr och periodens
budget har överskridits med 4,5 mnkr, vilket också är
prognostiserat underskott 2011
• Akut beläggningsunderhåll är senarelagt för ca 1 mnkr
• Lägre hyresintäkter än budgeterat (-3,6 mnkr)
• Planerat underhåll (-3,3 mnkr)
• Löpande underhåll (-5,0 mnkr)
• Värme understiger budget med 2,1 mnkr
• El understiger budget med 1,7 mnkr.
• Renhållning och VA understiger budget med 0,2 mnkr.
• Kapitalkostnaderna är 1,0 mnkr lägre än budgeterat och beror
främst på förseningar i investeringsprojekten.
• Försäkringskostnaderna är drygt 1,0 mnkr lägre än budgeterat,
vilket är hänförligt till det nya avtalet kommunen tecknat från
1 januari 2011.
• Renhållningsverksamhetens prognos 2011 +1,0 mnkr beror
på ökade intäkter med anledning av fler kunder inom
renhållningsverksamheten
Controller Gun-Britt Sirbäck, fastighetschef Anders Kumlin,
gata/parkchef Karl-Johan Svärd och VA/Renhållningschef
Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2011,
samt
2. att överlämna rapporten till revisionen.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att godkänna delårsrapport per den 31 augusti 2011.
Följande fyra mål beslutade av kommunfullmäktige uppnås ej:
1. Andelen planerat fastighetsunderhåll ska öka i förhållande till det
oplanerade,
2. 2011 ska Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende
av fossila bränslen,
3. Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka, samt
4. Antalet flerfamiljshus med möjlighet till sortering av hushållsavfall ska öka.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen, gata/parkavdelningen,
VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.955.041

§ 117
Förslag till taxor 2012
Budgetdirektiv
I budgetdirektiven uppmanas nämnder och förvaltningar att
utarbeta taxeförslag där avgiftsnivån anpassas till den allmänna
prisutvecklingen. Direktiven anger att avgiftshöjning 2012 med
2,5 % är realistisk med anledning av förväntad löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och räknar
upp 2012 års taxor med i genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas
sällan och genererar relativt små intäkter och det är praktiskt att höja
dessa taxor med längre tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget, daterat den 15 september 2011, som till största
delen vänder sig till företagskunder är redovisade exklusive moms
och taxor som till största delen vänder sig till privatpersoner redovisas
inklusive moms.
Krav på uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska
förvaltningens verksamhetsansvariga.
Gata/Hamnchef Karl-Johan Svärd och VA/Renhållningschef
Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2012 enligt tekniska förvaltningens förslag
daterat den 15 september 2011.
_____
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Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
AB Karlskronahem
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.1023.293

§ 118
Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid
handelsträdgården, Vedebylund
Äldrenämnden har uppdragit åt tekniska förvaltningen att tillsammans
med AB Karlskronahem medverka vid projekteringen av ett nytt
äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund.
Boendet planeras att inrymma fem avdelningar med sammanlagt
48 stycken lägenheter samt gemensamhetsutrymmen, träffpunkt,
personalutrymmen, miljörum och lägenhetsförråd, vilket beräknas
motsvara en byggnadsyta på ca 4 600 m².
Äldreboendet ska följa äldreförvaltningens ramprogram samt i
möjligaste mån inrymma framtidens IT-strategi i boendet.
Enligt nuvarande tidplan beräknas boendet kunna stå klart till våren
2013.
Äldreförvaltningen har för avsikt att teckna ett 20 årigt hyresavtal med
AB Karlskronahem med därpå följande förlängningstid på tre år och
med en uppsägningstid på ett år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 september 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att beställa projektering av AB
Karlskronahem avseende äldreboendet vid handelsträdgården,
Vedebylund, samt
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2. att äldreförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall
investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningens jämställdhetsombud
Akten

2011.799.109

§ 119
Remiss om social mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012 - 2014
Kommunfullmäktige har fattat beslutat om att en social
mångfaldsplan ska tas fram för Karlskrona kommun, vilken
ska omfatta i diskrimineringslagen upptagna områden kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
På uppdrag av kommunstyrelsens allmänna utskott är förslaget
remitterat till nämnder/styrelser och organisationer för inhämtande
av synpunkter.
Mångfaldsplanen ersätter de tidigare planerna
 Mångfaldsarbete under planperioden 2009 - 2011
 Politiskt jämställdhetsprogram
 Jämställdhetsplan för Karlskrona
 Handikappolitiskt program
Syftet med en samlad social mångfaldsplan är att skapa ett
gemensamt förhållningssätt som ska genomsyra alla beslut och all
verksamhet. Målgruppen för mångfaldsplanen är förtroendevalda,
anställda och medborgare.
Jämställdhetsplan och Integrationsplan för tekniska nämnden
kommer att ersättas av en social mångfaldsplan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget.
Jan-Anders Glantz, jämställdhetsombud tekniska förvaltningen,
föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till social mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012 - 2014.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet/
gata/parkavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.771.315

§ 120
Ny parkeringsstrategi Trossö
Parkeringsfrågorna är en del av samhällsplaneringen och måste
därför överensstämma med samhällets krav och främja en hållbar
utveckling. Karlskrona kommun har de senaste tio åren haft en
positiv befolkningstillväxt, vilket gör att det finns anledning till att se
över parkeringstillgången på Trossö.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen arbetat fram ett
förslag till ny parkeringsstrategi för Trossö och arbetet grundar
sig bl a på Gehl Architects stadsmiljöanalys och ”Trafikstrategi
för en attraktiv stad”.
Arbetet har skett i samverkan med Karlskrona Handel och Service,
fastighetsägare i staden samt Blekingetrafiken.
Förslaget innebär att avgiftsnivåerna per timme sänks något men
att avgiftsunderlaget breddas genom att alla p-platser på gatumark
inom Trossö avgiftsbeläggs. Strategin innehåller flera olika delar
och ambitionen är att:
o Skapa en attraktiv stad med god tillgänglighet av
parkeringsplatser som främjar handeln på Trossö och samtidigt
tillgodoser behoven av boendeparkeringar och
arbetsplatsparkeringar.
o Komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och
parksidan då de ökade intäkterna främst ska gå till underhåll och
städning av staden men även till förnyelse av stadsmiljön.
o Underlätta snöröjning och framkomlighet vid snörika vintrar samt
underlätta städning av staden.
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o Minska biltrafikens negativa effekter och stödja utveckling av
kollektivtrafiken.
Förändringen innebär följande fördelar:
Tillgängliga parkeringsplatser
Antalet tillgängliga parkeringsplatser kommer att öka och söktrafiken
kommer att minska vilket kommer att medföra en bättre miljö i staden.
Städning och snöröjning
Genom att införa en fast städdag inom gatunätet på Trossö så
förbättras veckostädningen och möjligheterna att effektivt sköta
vinterns snöröjning. Staden blir renare, attraktivare och fungerar
bättre under snörika vintrar.
Underhåll och förnyelse i stadsmiljön
De ökade intäkterna som blir följden av föreslagen förändring skall i
sin helhet användas till underhåll av gatorna och de offentliga
miljöerna men också till förnyelse av stadsmiljön. På detta sätt kan
stadens attraktivitet säkras och vidareutvecklas.
Tidplan och ekonomi
För att genomföra den nya parkeringsstrategin krävs investeringar i
50 nya avgiftsautomater på Trossö till en kostnad av 5 000 000
kronor. Investeringsmedel för detta ändamål är upptagna i 2012 års
investeringsbudget. Investeringen medför en ökad kapitalkostnad och
drift/skötselkostnad som kan beräknas till cirka 1 mnkr/år. I förslaget
anges också en kvalitetshöjning vad gäller städning av stadens gator
som medför en ökad kostnad på cirka 0,5 mnkr/år.
Intäkterna vid genomförande av förslaget beräknas kunna öka till
mellan 10 och 14 mnkr per år från nuvarande nivån 4,2 mnkr/år.
Vissa antaganden har gjorts om fördelningen mellan boendeparkering, månadskortsabonnemang och timbetalande samt
genomsnittlig parkeringstid, omsättning och beläggningsgrad.
Med dessa antaganden landar intäktsnivån på 12,3 mnkr/år.
För 2012 kan intäktsförstärkningen därmed beräknas uppgå till cirka
4 mnkr (halvårseffekt se nedan).
Det årliga underhållsunderskottet inom gata/park är minst 4 mnkr/år.
Därtill är det ackumulerade eftersatta underhållet cirka 60 mnkr.
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Upphandling och installation av avgiftsautomaterna kommer att ta
sex till åtta månader efter att beslut är fattat. Detta innebär att
genomförandet kan ske innan halvårsskiftet 2012.
Tekniska nämnden har den 30 augusti 2011 § 94 beslutat att
bordlägga ärendet.

Yrkanden
Claes-Urban Persson (S) yrkar avslag på tekniska förvaltningens
förslag.
Jörgen Johansson (C) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag
mot Claes-Urban Perssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden
beslutar enligt tekniska förvaltningens förslag.
Omröstning
Omröstning begärs.
Följande omröstningsproposition godkänns: Den som biträder
tekniska nämndens förslag röstar ja, den som vill biträda
Claes-Urban Perssons avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Lars-Göran Forss (M),
Britt Hagström (M), Jörgen Johansson (C), Roger Poka (MP)
och ordföranden.
Följande röstar nej: Lotta Törnström (S), Claes-Urban Persson (S),
Patrik Andersson (S), Pia Pålsson (S) och Paul Cederholm (SD).
Åke Håkansson (S) och John-Erik Danerklint (S) avstår från
att rösta.
Tekniska nämnden beslutar med sex ja-röster, 5 nej-röster och
två som avstår enligt tekniska förvaltningens förslag.
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Således föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att anta föreslagen ny parkeringsstrategi för Trossö att införas
senast till halvårsskiftet 2012,
2. att meddela investeringstillstånd för nya avgiftsautomater,
3. att investeringsutgiften 5 000 000 kronor finansieras ur 2012 års
anslag nya avgiftsautomater under avgiftsfinansierad verksamhet
gata/trafik, samt
4. att samtliga parkeringsintäkter stannar inom tekniska nämndens
verksamhetsområde gata, trafik och park och öronmärks till underhåll
och skötsel samt förnyelse och utveckling av stadsmiljön.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2011-09-27

21

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Krister Arweström
Tekniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2011.70.109

§ 121
Svar på skrivelse avseende trafik och nedskräpning på
Stortorget och Ronnebygatan
Krister Arweström, Karlskrona, har i en skrivelse hemställt om att
trafiken runt Stortorget begränsas till nyttotrafik kl 22.00/23.00/
24.00 – 06.00 alla dagar.
I skrivelsen påpekas också att nedskräpningen i stadskärnan
(Stortorget - Ronnebygatan) är förfärlig och upprörande med alla
fimpar, burkar, flaskor och tuggummifläckar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott
har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 11.
Beträffande begränsning av trafiken runt Stortorget till enbart
nyttotrafik alla dagar enligt ovan innebär att den trafik som idag
upplevs som ”störande” endast flyttas över till angränsande gator.
I en utredning utförd av konsultföretaget WSP kallad ”Rätt fart i
Karlskrona kommun” och kommande trafikpolicy för kommunen
kommer stegvisa ställningstagande avseende trafiksäkerhet, buller
och hastighet att ske.
Tekniska förvaltningen föreslår att eventuella trafikreglerande
åtgärder anstår till dess att kommunala beslut tagits avseende ovan
angivna utredningar.
Beträffande den nedskräpning som anges i skrivelsen instämmer
tekniska förvaltningen i beskrivningen. Kommunen är emellertid
endast en aktör när det gäller städning på offentlig plats. Övriga
aktörer är fastighetsägare och affärsidkare som har att ansvara för
städning mm på gångbanan framför sin fastighet.
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Tekniska nämndens beslutar
att skrivelsen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.391.312)
Tekniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2010.1205.312

§ 122
Svar på medborgarförslag angående förbättringsarbete på
gång- och cykelväg vid badbryggan på Hasslö/Sandvik
Sven-Erik Karlsson, Hasslö, har i en skrivelse påtalat att vid ett
tidigare arbete på badbryggan vid Sandviks badplats lades makadam
och annat krossmaterial ut på gång- och cykelvägen (gc-vägen) till
badplatsen. I skrivelsen föreslås att man täcker ytan med sand som
följt med upp från vattnet när man rensat stranden från sjögräs under
de senaste åren.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 26 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Att använda sjösand är ingen bra långsiktig lösning, då materialet är
alltför finkornigt. Förvaltningen avser att inför badsäsongen 2012
hyvla och grusa av den aktuella gc-vägen med slitlagergrus i de delar
som bedöms vara erforderligt.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.632.841)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.1001.841

§ 123
Svar på medborgarförslag angående byggande av ett
äventyrsbad där den tidigare ishallen låg nedanför Annebo
Lisa Lindborg, Nättraby, har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunen om byggande av ett äventyrsbad där den tidigare
ishallen låg nedanför Annebo.
Förslagsställaren anser att ett äventyrsbad skulle vara ett lyft för
staden och även locka många familjer till Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 31 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Ett problem är att den föreslagna platsen, vilken tidigare fungerat
som soptipp, innehåller miljöfarligt avfall som först måste saneras
(bortföras). I orört skick kan massorna ligga kvar och ytan användas
för annat ändamål (till exempel parkering för besökare till
Wämöparken m fl platser eller annan verksamhet).
Förslag om ett äventyrsbad i Karlskrona är i och för sig intressant,
men är förenat med stora investerings- och driftkostnader.
Att genomföra detta i kommunal regi är tveksamt. Om intresse
däremot finns från privata aktörer bör kommunen se positivt på detta.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.631.841)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.208.841

§ 124
Svar på medborgarförslag: Utbyggnad av kaj vid Scandic Hotell
Lisa Lindborg, Nättraby, har lämnat in ett medborgarförslag till
kommunen om utbyggnad av kajkanten mittemot Scandic hotell vid
fisktorget i Karlskrona. I förslaget anges att det behövs en utbyggnad
av kajkanten, som ligger framför hotellets stora trädäck, då den
nuvarande är så hög att småbåtar inte kan lägga till där.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 29 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Nuvarande utformning av kajkanten med tillhörande trädäck och
utformning bör vara oförändrad. De som vill angöra Fisktorget med
små båtar har möjlighet att tillfälligt göra detta på båda sidor om
skärgårdstrafikens brygga, men på sådant sätt att man inte stör
skärgårdstrafikens båtar. Redan i nuläget hyr många småbåtsägare
kommunal bryggplats framför hotellet att det kan anses vara
tillräckligt.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.568.512)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.27.512

§ 125
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen längs
Verkövägen
Maria Hoffner , Lyckeby, har i ett medborgarförslag föreslagit ett
antal åtgärder mm längs Verkövägen för att säkerställa en rimlig
trafiksäkerhet och boendemiljö för boende i omgivningen.
Åtgärderna som föreslås är
1. Sänk hastigheten till 50 km/tim redan norr om korsningen vid
Bengtsavägen.
2. Sänk hastigheten till 50 km/tim på Bengtsavägen.
3. Anlägg ett övergångsställe genom refugen på Verkövägen
vid Bengstavägens södra sida.
4. Fortsätt med gång- och cykelväg upp längs Bengtsavägens södra
sida.
5. Anlägg en bullervall mellan Bengstsaviken och Verkövägen.
6. Samarbeta med polisen och se till att det utförs
hastighetskontroller, lämpligt i samband med färjeavgångar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 17 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens
trafikutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 12.
Beträffande pkt 1 och 2 ovan (föreslagna hastighetssänkningar på
Verkö- och Bengtsavägen) vill förvaltningen avvakta politiska
ställningstaganden till en av konsultföretaget WSP utförd utredning
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”, i vilken föreslås hastighetsförändringar på det kommunala vägnätet.
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Beträffande förslag om övergångsställe på Verkövägen och en gångoch cykelväg (gc-väg) längs Bengtsavägen (pkt 3 och 4 ovan), har
tekniska förvaltningen upprättat förslag om trafiksäkerhetsåtgärder
på den aktuella platsen, vilket innebär att man på Verkövägen söder
om Bengtsavägen anlägger en gångpassage genom mittrefugen,
anlägger en gc-väg längs Bengtsavägens södra sida samt flyttar
befintlig busshållplats på Verkövägens östra sida till ett läge söder
om Bengtsavägen. Genomförandet beräknas utföras under hösten
2011 om ekonomin så tillåter annars kommer åtgärderna att prövas i
samband med budgetarbetet för 2012.
Förslag om att anlägga en bullervall mellan Bengtsaviken och
Verkövägen är för närvarande inte aktuellt och bedöms i nuläget inte
vara nödvändigt med hänsyn till rekommenderade gränsvärdesnivåer
för vägtrafikbuller.
Slutligen förslaget om samarbete med polisen (pkt 6 ovan)
förekommer detta redan idag bland annat genom att polisen är
representerad i kommunens trafikutskott. Hur polisen slutligen
prioriterar sina insatser avgörs dock av polismyndigheten själv med
hänsyn till sina tillgängliga resurser.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.543.510)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2010.1622.510

§ 126
Svar på medborgarförslag avseende fartkamera på Verkö
Tea Glader, Verkö, har i ett medborgarförslag framfört önskemål om
en fartkamera på Verkövägen. Som motiv anges att personbilar och
lastbilar kör för fort och att en skola ligger intill vägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 17 augusti 2011,
inkommit med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens
trafikutskott har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 13.
En översikt av väg- och järnvägstrafiken längs Verkövägen kommer
att ske och trafiksäkerhet och miljö kommer att genomföras, dels
inom ramen för ett så kallat ”MOS-projekt” (Motorway Of the Sea)
och dels med utgångspunkt från en av konsultföretaget WSP
genomförd utredning om hastigheten på det kommunala vägnätet
kallad ”Rätt fart i Karlskrona kommun”.
Allmänt sett är Verkövägen en övergripande trafikled där trafiken
prioriterats, men där det under senare år genomförts ett antal
trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (t.ex. gång- och
cykelväg (gc-väg) med räcken delen Verköskolan - Ringö, gc-väg
Ringö – Amiralens köpcentrum, gångtunnlar för passage under
Verkövägen i nära anslutning till Verköskolan, hastighetssänkningar
på utsatta delsträckor mellan Verköhamnen och Stationsvägen.
Närmaste aktuella åtgärder på Verkövägen är trafiksäkerhetsåtgärder
i korsningen med Bengtsavägen samt gc-väg längs Bengtsavägens
södra sida.
Beträffande önskemål om uppsättning av fartkameror längs
Verkövägen är detta för närvarande inte aktuellt och kommunala
policybeslut beträffande fartkameror finns inte för närvarande.
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forts. § 126
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2011.25.512)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2011.476.512

§ 127
Svar på medborgarförslag avseende förbättrad trafiksäkerhet
på Sturkö genom anläggande av vägbulor
Johan Genestig, Sturkö, har i en skrivelse föreslagit att ”vägbulor”
anordnas på Sturkö för att säkerställa skyltad hastighet 50 km/tim.
Förslaget innebär att en ”vägbula” placeras vid övergångsställe
på vägen mellan Tockatorp och Sanda och den andra ”vägbulan”
placeras vid ”Sandakrysset”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har
behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 14.
De föreslagna ”vägbulorna” avser åtgärder på statlig väg (väg 738)
med Trafikverket som ansvarig väghållare. Åtgärderna bedöms
vara av ”driftkaraktär”, varför desamma beslutas och utförs av
väghållaren dvs. Trafikverket.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslag om ”vägbulor” på väg 738 överlämnas till
berörd väghållare dvs. Trafikverket för vidare handläggning.
____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.310.512)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2006.1063.512

§ 128
Svar på medborgarförslag angående trafiksäkerheten på
Drottninggatan
Elisabeth Mattisson, Karlskrona har i ett medborgarförslag föreslagit
att så kallade ”vägbulor” anläggs i korsningen Ö Köpmansgatan Drottninggatan samt att man överväger liknande åtgärder i övriga
korsningar längs Drottninggatan.
Medborgarförslaget behandlades i tekniska nämndens trafikutskott
den 23 september 2008 § 39 och i tekniska nämnden den 28 oktober
2008 § 102. Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2008
§ 247 att återremittera ärendet till tekniska förvaltningen för
ytterligare beredning för att söka finna en bättre lösning än den som
finns idag.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har
behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 15.
De av tekniska förvaltningen tidigare utförda åtgärderna (avsmalning
och ”gångbaneklackar”) var åtgärder som man då kunde enas om
utan att förändra gatans ”historiska karaktär”.
Under senare år har hastighetsdämpande åtgärder utförts i andra
korsningar på Trossö (t ex. korsningen N Smedjegatan –
Ö Köpmansgatan).
Tekniska förvaltningen föreslår nu att man, i enlighet med förslagets
syfte, bygger om den aktuella korsningen genom att man höjer upp
hela korsningen och kompletterar åtgärden med så kallade pollare för
att skapa en tryggare passage för de oskyddade trafikanterna (jämför
korsningen N Smedjegatan - Ö Köpmansgatan).
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forts. § 128
Kostnaderna för de föreslagna åtgärderna beräknas uppgå till ca 3400 tkr varför objektet bör prövas mot andra angelägna objekt och om
möjligt prioriteras i samband med kommande budgetbeslut.
Beträffande eventuella åtgärder i övriga korsningar längs Drottninggatan får ställningstagande härom ske i samband med budgetarbeten
under de närmast kommande åren.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.397.315)
Tekniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2010.1208.315

§ 129
Svar på medborgarförslag : Gör om husvagnsparkeringen i
Hässlegården till hyrbar husvagnsplats
Andreas Krantz, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
kommunen skall göra om P-platsen mittemot Hässlegårdens förskola
till hyrbara husvagnsplatser där man genom avtal mot en
månadsavgift kan hyra sin plats. I skrivelsen anges att platsen för
närvarande används som en avställningsplats för uttjänta husvagnar,
avställda bilar, företagssläp mm.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott
har behandlat ärendet den 17 augusti 2011 § 16.
Förslag om att förändra den allmänna P-platsen till en plats med
uthyrning genom avtal till privatpersoner för uppställning av
husvagnar är inte möjligt då marken enligt gällande detaljplan är
allmän platsmark. Kommunal uthyrning av mark för uppställning av
husvagnar är inte aktuellt utan bör lösas av varje husvagnsägare
själv.
Beträffande nuvarande användning av P-platsen på det sätt som
anges i skrivelsen kommer kommunen att se över skyltning mm för att
se till att platsen används på det sätt som är avsett.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2008.736.821)
Idrotts- och fritidsnämnden för kännedom (2008.073.821)
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom (DIA.2010.432)
Tekniska förvaltningen/ stabens projekteringsenhet
Akten

2007.1482.805

§ 130
Svar på motion: Till- och ombyggnad av Säbyvallen
Lars Hildingsson (S) och Birger Wernersson (S) har inkommit med en
motion där de föreslår kommunfullmäktige besluta att idrotts- och
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda och anlägga erforderliga ytor
för att möta behoven i anslutning till befintlig idrottsplats (Säbyvallen)
i samråd med Ramdala IF.
Motionärerna föreslår bland annat att stora planen breddas, ny tillfart
anordnas till området och att gång- och cykelväg anordnas mellan
idrottsplatsen och Trummenäsområdet.
Idrotts- och fritidsnämnden har den 14 december 2009 § 77
beslutat
att återremittera ärendet för inhämtande av yttrande från berörd/a
nämnd/er.
Tekniska nämnden har yttrat sig över motionen den 23 november
2010 § 115.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 oktober 2010
§ 355 beslutat
att anta samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.
Kommunstyrelsen har den 5 april 2011 § 98 beslutat
att ärendet återremitteras och överlämnas till tekniska nämnden för
ny beredning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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forts. § 130
Förslagen är så omfattande att det enligt tekniska förvaltningens
uppfattning måste prövas i en detaljplan och som en följd av den
fördjupade översiktsplan som tagits fram för Trummenäsområdet
inklusive Säby. Ca-fastigheter AB som äger mark inom området har
hos samhällsbyggnadsförvaltningen begärt att planarbetet påbörjas.
Tekniska förvaltningen föreslår som förberedelse till detaljplanearbetet att förvaltningen ges i uppdrag att i samråd med idrotts- och
fritidsförvaltningen och Ramdala IF ta fram förslag på utformning och
översiktlig kostnadskalkyl för de förslag som motionärerna framför i
sin motion.
Om detaljplanearbetet inte påbörjas kan förändringarna i anslutning
till idrottsplatsen och som kräver intrång på annans mark endast
genomföras genom frivillig överenskommelse med berörda
markägare.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att som förberedelse till framtagande av detaljplan för
Säbyområdet ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram
utformning och översiktlig kostnadskalkyl för det förslag
motionärerna framför i sin motion, samt
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
_____
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§ 131
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 23 augusti 2011.
Beslut
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
2011.986.452
2011.964.452
2011.966.452
2011.970.452
2011.976.452
2011.998.452
2011.1016.452
3. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse lekplatser till projekt
lekplatsrenoveringar Nättraby.
Dnr 2011.1038.332
4. Disposition av 2011 års anslag för nyanläggning/förbättringsarbeten gata till reparation av södra kajen handelshamnen.
Dnr 2011.1039.559
5. Disposition av 2011 års anslag för investering parker till projekt
trädbyte 2011.
Dnr 2011.1040.331
6. Lokala trafikföreskrifter
Lokal trafikföreskrift om bussparkering på Södra Kungsgatan,
Karlskrona kommun.
TN nr 49/11
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forts. § 131
Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Hantverkaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 50/11
Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbudszon på Östra Köpmansgatan, Karlskrona kommun.
TN nr 51/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt för parkering på Amiralitetstorget,
Karlskrona kommun.
TN nr 52/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Konstapelsgatan, Karlskrona kommun.
TN nr 53/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på
Arklimästaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 54/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning för parkering
på Hantverkaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 55/11
Lokal trafikföreskrift om avgiftsplikt och tidsbegränsning
för parkering på Borgmästaregatan, Karlskrona kommun.
TN nr 56/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget på grund av Oktoberfest, Karlskrona kommun.
TN nr 57/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift på grund av bilkortege genomförd
av Carlskrona Cruising Club, Karlskrona kommun.
TN 58/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift på grund av Trafikantdag 2011,
Karlskrona kommun.
TN 59/11
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med fordon på Stortorget,
Karlskrona kommun.
TN nr 60/11
forts. § 131
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forts. § 131
Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon på
Amiralitetstorget, Karlskrona kommun.
TN nr 61/11
Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Norra Smedjegatan.
TN nr 64/11
Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala
trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 65/11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 132
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 23 augusti 2011
§ 123
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar med
lokalförsörjningen.
Dnr 2011.996.299
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 23 augusti 2011,
§ 124
Information om ny parkeringsstrategi på Trossö.
Dnr 2011.771.315

Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2011
3. § 124
Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
Handslingsprogram förebyggande verksamhet.
Dnr 2011.1019.178
4. § 128
Framtidsprogram för insatser till personer med funktionsnedsättning i
Karlskrona kommun.
Dnr 2011.1020.709
5. § 129
Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag.
Dnr 2011.1021.041
6. § 130
Svar på motion om utbyggnad av gång- och cykelväg del av Mjöviksvägen i Nättraby.
Dnr 2010.670.312
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forts. § 132
7. § 132
Svar på medborgarförslag om cykelbana Hasslö-Almö-E22:an.
Dnr 2007.2177.312
8. § 133
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg längs
Torhamnsvägen
till Hallarums badplats.
Dnr 2009.747.312
9. § 134
Svar på medborgarförslag om ny gångbro över Lyckebyån.
Dnr 2010.546.312
10. § 135
Svar på medborgarförslag om förbättrad cykelbana vid korsningen av
infartsleden vid Skönstaviks camping.
Dnr 2010.220.312
11. § 136
Svar på medborgarförslag om handikappväg i backen på väg till
Hässlegården.
Dnr 2010.858.312
12. § 137
Svar på medborgarförslag om att vägarbeten delas upp så att alla inte
är samtidigt.
Dnr 2010.1623.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 -12.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 25 oktober 2011
§ 133 Personal
§ 134 Arbetsmiljö
§ 135 Information
- Investeringsuppföljning per den 30 september 2011

§ 136 Projekterings- och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av
korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby
§ 137 Tekniska nämndens målprogram 2011-2014
§ 138 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Sunnavägen
§ 139 Svar på medborgarförslag angående särskild körfil för miljöbilar och
kollektivtrafik på Infartsleden
§ 140 Svar på medborgarförslag angående bullerplank vid fastigheten Mossvägen 9
i Karlskrona
§ 141 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 142 Meddelanden
§ 143 Övrigt
§ 144 Extra ärende
Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid handelsträdgården,
Vedbylund
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 25 oktober 2011 14.00 – 15.15

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (KD)
Åke Håkansson (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Controller Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Paul Cederholm (SD)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Paul Cederholm

§§ 133 - 144

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 3 november 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 133
Personal
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 134
Arbetsmiljö
Det finns inget att rapportera vid dagens sammanträde.
_____
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§ 135
Information
- Investeringsuppföljning per den 30 september 2011.
Gun-Britt Sirbäck, controller tekniska förvaltningen, informerar.
Dnr 2011.285.042
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2011.1121.293

§ 136
Projekterings- och investeringstillstånd för om- och
tillbyggnad korttidsboende på Kiselvägen i Rödeby
Handikappnämnden har den 27 oktober 2010 § 50
uppdragit åt tekniska förvaltningen att utföra projektering
gällande om- och tillbyggnad av det tidigare korttidsboendet på Kiselvägen i Rödeby.
Bakgrund
Handikappförvaltningen har sedan räddningstjänsten
rapporterade om stora brister i brandskyddet (våren
2007) aktivt arbetat för att vidta nödvändiga åtgärder i
lokaler som nyttjas för olika verksamheter inom
handikappnämndens ansvarsområde. Förvaltningen har
inriktningen att finna lokallösningar som svarar mot
verksamhetens behov i större utsträckning än vad de gör
idag, kopplat till ett fullgott brandskydd enligt gällande
lagstiftning. Enstaka lokaler återstår att finna lösningar för
och en avstämning med räddningstjänsten visar att
bristerna avseende brandskydd är av sådan allvarlig
karaktär att man beslutat att utfärda tillsynsföreläggande
för de lokaler som nyttjas för korttidsvistelse på
Elers väg 6. Korttidsverksamheten är planerad att föras
över till lokalen på Kiselvägen i Rödeby i samband med
färdigställande av lokaler för korttidsvistelse/tillsyn i
projekt Blåvingen, vilket planeras till december 2011.
Verkställighet pågår enligt plan och det innebär att
lokalerna på Elers väg 6 kan lämnas runt halvårsskiftet
2012.
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forts. § 136
I samband med denna överföring av verksamhet från Elers väg
har handikappförvaltningen behov av att bygga till befintlig
byggnad på Kiselvägen med drygt 60 m2.
Tillbyggnaden kommer att inrymma två aktivitetsrum,
hjälpmedelsförråd, personalkontor samt personaltoalett.
Även den befintliga utemiljön kommer att anpassas till den
nya verksamheten med en ny lekmiljö.
År 2009 avsattes 2,0 mnkr för planerade arbetsmiljöåtgärder
på stadsbiblioteket. Detta projekt är nu avslutat och kommer
att ge ett överskott på 1,1 mnkr. Orsaken till detta överskott
är att den i projektet planerade luftkonditioneringen aldrig
installerades, utan har ersatts av billigare mobila lösningar.
Den totala investeringen för om- och tillbyggnaden beräknas
uppgå till 1,7 mnkr och planeras finansieras med 1,1 mnkr ur
överskott för investeringsprojekt arbetsmiljö stadsbiblioteket
samt med 0,6 mnkr ur 2012 års klumpanslag för fastighetsavdelningen.
Med en avskrivningstid på 33 år och en internränta på
4,3 % kommer handikappförvaltningens internhyra på
grund av tillbyggnaden att öka med 150 tkr per år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att bevilja projekterings- och investeringstillstånd för
om- och tillbyggnad av Kiselvägen i Rödeby, samt
2. att finansiera 1,7 mnkr genom att omdisponera kvarstående
investeringsmedel motsvarande 1,1 mnkr från arbetsmiljöåtgärder på stadsbiblioteket och 0,6 mnkr ur 2012 års
klumpanslag för fastighetsverksamhet till om- och tillbyggnaden.
_____
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Tekniska förvaltningen, ledningsgruppen
Akten

2011.1110.100

§ 137
Tekniska nämndens målprogram 2011- 2014
Tekniska nämnden har i ett internt seminarium den 16-17 mars 2011,
bearbetat ett underlag till målprogram för innevarande mandatperiod.
Materialet har därefter bearbetats i de politiska grupperna och
kompletterande synpunkter har arbetats in i föreliggande förslag som
omfattar:
• Verksamhetsidé för tekniska nämnden
• Fyra identifierade och prioriterade målområden
• Inriktningsmål formulerade per målområde
• Tidsatta effektmål per målområde
Målområdet Miljö redovisas i ett separat dokument och är uppdelat i
sju betydande miljöaspekter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 oktober 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna och anta föreliggande förslag till Målprogram 2011-2014
med tillhörande dokument Miljömål 2011-2014.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.484.512)
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2010.1484.512

§ 138
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på
Sunnavägen
Detta medborgarförslag från Daniel Berglund och Linda Forsgren,
Lindesnäs; behandlades vid tekniska nämndens sammanträde
den 26 januari 2011 § 6, och i kommunfullmäktige den 26 maj 2011
§ 91. Kommunfullmäktigen beslutade då att återremittera ärendet för
att medborgarförslaget ska kompletteras med svar på trafiksituationen.
Förslaget är
- ett ”1,2 km viltstängsel på Sunnavägen mellan Vikvägen och
Ekebovägen”.
- att ”gräsplätten vid båthamnen i Lorensberg görs om till något mer
kulturellt.
- en grön oas i form av en park… glasskiosk…”.
- ”en aktiv lekpark i Lindesnäs med stora klätterträd och annat roligt
för barn”.
- ”bryggdans på somrarna som kan dra turister från Skönstaviks
camping.”

Daniel och Linda beskriver vidare hur de upplever trafiksituationen
på Sunnavägen mellan Vikvägen (Lorensberg)/Ekebovägen
(Sunnadalskolan) och Lindesnäs/Marieberg.
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forts. § 138
De anser bl a att 70 km/tim är en för hög hastighet med tanke på
den närliggande skolan (Sunnadalskolan) och bostadsområdet
Lindesnäs. Upplever också att både ungdomar och rådjur korsar
vägen och föreslår att viltstängsel sätts upp på en sträcka av 1,2 km.
Vidare anges att vuxna människor korsar vägen och tror att
anledningen är att busshållplatserna ligger mitt mellan de befintliga
gångtunnlarna vid Marieberg och Ekebovägen.
Tekniska förvaltningen har kompletterat tekniska nämndens beslut
den 26 januari 2011, § 6, och har i skrivelse den 16 maj 2011,
reviderad den 10 augusti 2011 inkommit med yttrande och
beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat
ärendet den 14 september 2011 § 19.
Sunnavägen är på den aktuella vägsträckan en fyrfilig väg med
mitträcke och separata gång- och cykelbanor med skiljeremsor på
båda sidor om vägen.
Vägen tillhör huvudvägnätet (infart/genomfartsväg), vilket innebär
att trafiken prioriteras och den är därmed standardanpassad för minst
70 km/tim. Vid Marieberg och Ekebovägen finns gångtunnlar under
vägen som förbinder Marieberg med Lindesnäs och Sunnadalskolan
med Lorensberg. Därmed ges möjlighet för oskyddade trafikanter att
trafiksäkert korsa Sunnavägen för att nå angivna områden och
aktiviteter. Att här sätta upp föreslaget viltstängsel på 1,2 km är
orimligt.
Beträffande efterfrågade kommunala planer för området framgår
dessa av kommunens översiktsplan 2030. I denna anges att området
är intressant för bostadsbebyggelse, att båtuppläggningsplatsen
föreslås flyttas, eventuellt till Västra mark och att bullerfrågorna mm
då skall utredas.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.181.510)
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2011.644.510

§ 139
Svar på medborgarförslag angående särskild körfil för miljöbilar
och kollektivtrafik på Infartsleden
Elsa Karlsson Linde och Beatrice Holgersson, Lyckeby, har i ett
medborgarförslag föreslagit att Infartsledens två filer in mot centrum
delas så att en fil bara får användas av miljöbilar och kollektivtrafik
medan övrig trafik använder den andra filen. Man anser att detta
skulle minska utsläppen och få flera människor att använda miljöbilar
eller åka med kollektivtrafiken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2011 inkommit
med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott
har behandlat ärendet den 14 september 2011 § 20.
Infartsledens dubbelfiliga sträcka är relativt kort och en uppdelning av
trafiken på denna vägdel är olämplig då det innebär flera filbyten på
en kort sträcka, dels vid påfart på den flerfiliga delen vid Oskarsvärn
och dels vid uppdelning av trafiken igen vid Skeppsbrokajen.
Totalt sett blir det en kapacitetsminskning som därmed bedöms leda
till ökad köbildning på Infartsleden samtidigt som det är svårt att
övervaka efterlevnaden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget om att tilldela miljöbilar och
kollektivtrafik en särskild fil på Infartsleden.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.243.510)
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Akten

2011.754.510

§ 140
Svar på medborgarförslag angående bullerplank vid
fastigheten Mossvägen 9 i Karlskrona
Gullan Denervik har i ett medborgarförslag föreslagit att ett
bullerplank ska anläggas utmed Ronnebyvägen vid fastigheten
Mossvägen 9 i Karlskrona. Som motivering anges att hon inte
kan finna lugn och ro i sin trädgård på grund av den ständiga
trafiken på Ronnebyvägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens
trafikutskott har behandlat ärendet den september 2011 § 20.
Förvaltningen har genomfört en trafikmätning under vecka 22 2011.
Utifrån denna har det gjorts en bullerberäkning som visar på 61 dBA
ekvivalent och 70 dBA max. De gränsvärde som finns är i befintlig
bebyggelse 65 dBA ekvivalent och 70 dBA vid uteplats.
Eftersom bullerberäkningen ligger under eller lika med gränsvärdena
anser tekniska förvaltningen inte att ett bullerplank erfordras.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 141
Delegation
1. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 14 september 2011.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 20 september 2011.
Beslut
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
4. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt omklädningsrum
för städpersonal, Oskarsvärn.
Dnr 2011.1060.299
5. Omfördelning av anslag (förtätning Sturkö) till projekt
Spandelstorpskolans matsal.
Dnr 2011.1088.291
6. Disposition av 2011 års anslag för gång- och cykelvägar
(gc-vägar) till projekt gc-väg Rosenholmsvägen.
Dnr 2011.1137.312
7. Disposition av 2011 års anslag för handikappanpassning gata/
busshållplatser till projekt gc-väg Bengtsavägen.
Dnr 2011.1138.312
8. Disposition av 2011 års anslag för gc-väg till projekt gc-vägar,
skyltning och anpassning.
Dnr 2011.1139.312
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forts. § 141
9. Disposition av 2011 års anslag för fordon/maskiner till projekt
traktor 2011.
Dnr 2011.1140.310
10. Disposition av 2011 års anslag för fordon/maskiner
till båt 2011.
Dnr 2011.1141.310
11. Disposition av 2011 års anslag för fordon/maskiner till
plogar (Lundbergare).
dnr 2011.1142.310
12. Disposition av 2011 års anslag för hamnen till
undersökning yttre fiskhamnar.
Dnr 2011.1143.825
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 142
Meddelanden
1. Transportstyrelsens yttrande, daterat den 14 september 2011,
beteckning TSS 2011-2078 rörande mark och miljödomstolens
målnummer M 3023-06.
Karlskrona kommun och Karlskrona Baltic Port AB –
Prövotidsutredning om dagvattensystem inom Verköhamnen,
Karlskrona kommun.
Dnr 2006.2007.559
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 september 2011
§ 302
Inrättande av Visionsråd för samhällsbyggnad.
Dnr 2011.1072.219
3. Kommunstyrelsens beslut den 6 september 2011 § 202
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för upprustning av Lyckåvallens idrottsplats.
Dnr 2011.913.821
4. Skrivelse angående medborgarförslag om ”Hjärtats stig runt
Bastasjön.
Dnr 2010.1463.823
5. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 27 september
2011 § 141
Information om ärendet avseende omklädningsrum på Arena
Rosenholm.
Dnr 2011.1094.820
6. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp daterat den 24 augusti 2011
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-6.
_____
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§ 143
Övrigt
1. Projekteringschef Jan-Anders Glantz svarar på av
Åke Håkansson (S) tidigare ställd fråga:
”varför blev Ristorgstrappan dyrare än beräknat?”
2. Göte Henriksson (SD) och Claes-Urban Persson (S) ställer
frågor angående ”Ny parkeringsstrategi Trossö”.
Ordföranden och projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar
frågorna.
3. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående nybyggnad
av cirkulationsplats i korsningen Lyckebyvägen/Gullbernavägen.
Ordföranden och projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar
frågan. På förslag från Åke Håkansson (S) kommer ytterligare
information att lämnas vid tekniska nämndens novembersammanträde.
4. Förvaltningschef svarar på av Åke Håkansson (S) tidigare
ställd fråga:
angående ”utbyggnadsområden VA, kvalitet och prestanda på
inbyggt materiel, pumpar etc”
5. Lägesrapport, avseende ny taxa för masonitstugor
TN:s beslut den 24 mars 2010 § 25,kommer att lämnas vid
tekniska nämndens novembersammanträde.
Dnr 2010.321.335
I samband härmed kommer också information om parcellerna
att lämnas.

forts. § 143
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-10-25

19

Sammanträdesprotokoll

forts. § 143
6. Ändrade sammanträdestider
- TN:s sammanträde den 29 november flyttas till onsdagen
den 30 november, heldag, med början kl 08.30.
Plats: Oskarsvärn
Information
Internbudget 2012
- TN:s sammanträde den 13 december flyttas till onsdagen
den 14 december
Plats: Bubbetorp
kl 13.00 TN
kl 15.00 Studiebesök återvinningscentral och kraftvärmeverk
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.1023.923

Extra ärende
§ 144
Projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid
handelsträdgården, Vedebylund
Tekniska nämnden beslutade 27 september 2011 § 118 att
hemställa om projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen för
nybyggnad av äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund.
Ärendet ska enligt kommunstyrelsens ordförande inte behandlas i
kommunstyrelsen utan beslut i ärendet ska fastställas i tekniska
nämnden. Tekniska förvaltningen föreslår därför att tekniska
nämnden upphäver beslutet från 27 september 2011 § 118 och
återkallar ärendet från kommunstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutar
1. att upphäva tekniska nämndens beslut 2011-09-27 § 118
om projekteringstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid
handelsträdgården, Vedebylund,
2. att återkalla ärendet avseende projekteringstillstånd för
nybyggnad av äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund
från kommunstyrelsen,
3. att uppdra åt tekniska förvaltningen att beställa projektering
av AB Karlskronahem avseende äldreboende vid handelsträdgården, Vedebylund, samt
4. att äldreförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i
det fall investeringen inte fullföljs.
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_____
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§ 147 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2011-09-30”
- Nybyggnad av cirkulationsplats i korsningen
Lyckebyvägen/Gullbernavägen
- Planskildhet Bergåsa/Blekingesjukhuset
- Lägesrapport avseende ny taxa för masonitstugorna
och parcellerna

§ 148 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per oktober 2011
§ 149 Internbudget 2012 för tekniska nämndens verksamheter
§ 150 Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset
§ 151 Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltning
av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
§ 152 Svar på medborgarförslag avseende önskemål om trafikbulor
på Kummelvägen i Lyckeby
§ 153 Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på
Långö
§ 154 Svar på medborgarförslag: Minska trafiken på Infartsleden
- anordna långtidsparkering i Vedeby
§ 155 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 156 Meddelanden
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 30 november 2011
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 30 november 2011 08.30 – 14.45

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck

Utses att justera

Patrik Stjernlöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Stjernlöf
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 15 december 2011 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 147
Informationer och föredragningar
- Internbudget 2012 för tekniska nämndens verksamheter
- Rapport ”Personalnyckeltal 2011-09-30”.
Dnr 2011.319.026
- Nybyggnad av cirkulationsplats i korsningen
Lyckebyvägen/Gullbernavägen föredras av trafikingenjör Johan Stenér.
- Planskildhet Bergåsa/Blekingesjukhuset föredras av trafikingenjör
Johan Stenér.
Det södra alternativet kommer att redovisas, inkl kostnadsberäkning,
vid tekniska nämndens sammanträde i december.
- Lägesrapport avseende ny taxa för masonitstugorna och parcellerna
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/ ledningsgruppen
Akten

2011.285.042

§ 148
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per oktober 2011
Ekonomiskt utfall och periodens händelser per den 31 oktober 2011
samt prognos 2011.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningens verksamheter, prognos 2011 är nollresultat
och överensstämmer med prognos lämnad i delårsbokslut 2011
Centrala verksamheters prognos är nollresultat.
Gata/hamn/parkverksamhet prognos 2011 är +2 mnkr.
Avdelningens samlade prognos 2011 pekar på +2 mnkr.
Vinterväghållningens totala årsbudget är 6,5 mnkr, uppdelat på
4,4 mnkr för vårvintern och 2,1 mnkr för höstvintern.
Årets vinterväghållning har hittills kostat 8,9 mnkr och periodens
budget har överskridits med 4,5 mnkr, vilket också är prognostiserat
underskott 2011. Besparingar för att möta periodens underskott,
summa 0,8 mnkr, minskat beläggningsunderhåll 1 mnkr samt positiva
resultat på övriga verksamheter om totalt 0,7 mnkr. Effekterna av
dessa åtgärder blir 2,5 mnkr.
Ut- och inlastning av rör i gasrörsprojektet i Verkö industrihamn är
tidigarelagt jämfört med plan. Årets förväntade intäkter för gasrörsprojektet med hänsyn tagen till tidigareläggning av verksamheten
från 2012 är 17 mnkr, vilket avviker positivt mot budget med
ca 5 mnkr och kan balansera det negativa resultatet för avdelningens
andra verksamheter.
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Fastighetsverksamhet prognos 2011 är -2 mnkr.
Avdelningens budgeterade resultat för år 2011 har ändrats från ett
överskott på 1 mnkr till negativt resultat på -2 mnkr. Förändringen är
hänförlig bland annat till att fastighetsavdelningen inte får behålla
budgetavvikelsen på +1,5 mnkr avseende försäkringskostnader på
egendomsförsäkringen samt utebliven kompensation för räntehöjning
2011.
VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2011 nollresultat.
Periodens resultat, avvikelse mot budget -2 490 tkr.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per
den 31 oktober 2011.
_____
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Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Akten

2011.1079.042

§ 149
Internbudget 2012 för tekniska nämndens verksamheter
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 10 november
2011 inkommit med yttrande och beslutsförslag av seende
internbudget 2012. Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF,
och respektive avdelningschef har föredragit ärendet tidigare
under dagen.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters
arbete mot god ekonomisk hushållning har följande mål antagits
av kommunfullmäktige för 2012:
-

Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka
årligen i förhållande till det oplanerade.

-

Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska sitt
beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska
Karlskrona kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av
fossila bränslen.

-

Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens fastigheter
och anläggningar ska minska årligen.

-

Energiförbrukningen per belysningspunkt inom
trafikbelysning gata/trafik ska minska årligen.

-

Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka med minst
två, år 2012.
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forts. § 149
-

Antalet flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska öka
årligen.

-

Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka
årligen.

Uppdrag beslutat av kommunfullmäktige:
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med lokala
krafter titta på möjligheten att uppföra automatiska
serviceuppställningsplatser för husbilar i Karlskrona kommun.

Ekonomi
Budgetram för tekniska nämnden totalt uppgår till 80,3 mnkr.
Reserv har skapats med 1 % av budgetramen, vilket motsvarar
800 tkr för tekniska nämndens verksamheter.
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat i enlighet med
beslutade budgetdirektiv och totala ramar, kommunfullmäktige den
21 juni 2011 § 104 samt tekniska justeringar per 31 oktober 2011.
Investeringar 2012
Investeringsram för tekniska nämnden uppgår till 96,3 mnkr samt
för Johannishusåsen 20 mnkr.
Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå
är upprättat i enlighet med investeringsram beslutad av
kommunfullmäktige den 21 juni 2011.
Yrkande
2:e v ordförande Åke Håkansson (S) med tillstyrkan av ordförande
Tommy Olsson (KD) yrkar som tilläggsattsats:
att konsultkostnader för varje verksamhetsområde redovisas vid
delårsbokslut.
Proposition och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens
förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Åke Håkanssons
tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att bifalla
tilläggsyrkandet.
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forts. § 149
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna internbudget 2012, samt
2. att konsultkostnader för varje verksamhetsområde redovisas
vid delårsbokslut.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.154.295)
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2009.472.295

§ 150
Utökad finansieringsram ombyggnad Rådhuset
Kommunfullmäktige beslutade den 27 maj 2010 § 80 om
investerings- och finansieringstillstånd med nyupplåning på
28 mnkr för om- och tillbyggnad av Rådhuset för
Domstolsverkets räkning. Den externa hyresgästen kommer att
betala hela investeringskostnaden med en avskrivningstid på
6 år.
Den tilldelade finansieringsramen kommer att överskridas innan
projektet är slutfört eftersom inte alla fakta är kända när projektet
projekteras och handlas upp.
De svårigheter som uppstått under projektets gång har varit av
varierande karaktär, främst hänförliga till byggnadens ålder,
tidigare gjorda renoveringar och tillbyggnader samt att
nyttjaren/hyresgästen har haft sin verksamhet i gång under
byggnadstiden.
Projektets färdigställandetid har flyttats delvis på grund av
tilläggsbeställningar från hyresgästen, men också på grund av
de ändrade förutsättningar som framkommit under projektets
gång. Tidsförskjutningen innebär ingen ökad entreprenadkostnad, men ett förlängt åtagande medför ökade kostnader för
projektledare och kontrollanter.
Ändrings- och tilläggsarbeten uppgår till ca 3 mnkr, exklusive
driftsåtgärder som finansieras med fastighetsavdelningens egna
underhållsmedel. Utökat rivningsåtagande uppgår till cirka
1 mnkr.
forts. § 150
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forts. § 150
Projektets slutkostnad prognostiseras till ett överskridande på
4 mnkr jämfört med den ursprungliga kalkylen. Utöver tidigare
beslutad finansieringsram erfordras 4 mnkr för att slutföra
projektet.
Den utökade investeringskostnaden kommer att betalas av
hyresgästen genom investeringstillägg som avskrives under
6 år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att utöka tidigare tilldelad finansieringsram på 28 mnkr med
4 mnkr, till total finansieringsram med nyupplåning på högst
32 mnkr.
_____
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Kommunstyrelsen
Stiftelsen Blekinge Museum
Tekniska förvaltningen
Akten

2011.1229.872

§ 151
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i
Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i
parken såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade
Stiftelsen avtal med föreningen Wämöparken u p a angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i parken.
Den 1 januari 1998 trädde föreningen, i vilken kommunen hade
91 % av andelarna, i frivillig likvidation. I samband därmed träffade
Karlskrona kommun, genom kommunstyrelsen, avtal med föreningen
i likvidation om att under tiden för likvidation överta ansvaret för den
skötsel och vård av Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som
åvilat föreningen genom förvaltningsavtalet. Något avtal med
Stiftelsen avseende detta kommunens åtagande träffades emellertid
inte vid tidpunkten. Kommunen har sedan dess genom tekniska
förvaltningen svarat för drift och underhåll och försäkringar avseende
de kulturhistoriska byggnaderna i parken. Ett avtal bör tecknas med
Stiftelsen för att gentemot Stiftelsen tydliggöra kommunens åtagande
avseende byggnaderna. Tekniska förvaltningen har därför i samråd
med länsmuseichefen arbetat fram ett förslag till förvaltningsavtal.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till avtal med Stiftelsen Blekinge museum
angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i
Wämöparken.
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Kommunstyrelsen (KS 2010.483.512)
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2010.1485.512

§ 152
Svar på medborgarförslag trafikbulor på Kummelvägen i
Lyckeby
Paul och Beryl Hammarin, Lyckeby har lämnat in ett
medborgarförslag till kommunen med önskemål om vägbulor på
Kummelvägen i Lyckeby. Till skrivelsen har bifogats en namnlista från
boende och verksamma i anslutning till Kummelvägen.
Som motivering anges att:
- hastighetsbegränsning 30 km/tim inte efterlevs,
- förskoleavdelningar finns i nära anslutning till Kummelvägen,
- boende på Ekebergsvägen vid flera tillfällen varit nära bli påkörda,
- generationsskifte innebär att många barn rör sig här, gående eller
på cykel,
- Östra Torpskolan finns i närområdet, samt att
- högerregeln inte efterlevs med incidenter som följd.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet
den 13 oktober 2011 § 24.
En utredning kallad ”Rätt fart inom kommunen” har tagits fram av
WSP på uppdrag av tekniska nämnden. I utredningen anges i princip
enbart förslag till hastighetsgränser på det kommunala vägnätet,
men inte förslag till fysiska åtgärder.
Kummelvägen är en relativt lång väg inom bostadsområdet med
dålig sikt på en kortare sträcka (mittför Kummelvägen 11).
Tekniska förvaltningen föreslår därför att två vägbulor placeras på
lämplig plats med hänsyn till siktförhållandena intill fastigheterna
Kummelvägen 11-13.
forts. § 152
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forts. § 152
Övriga hastighetsdämpande åtgärder längs Kummelvägen föreslås
ske genom utplacering av blomlådor i samråd med kommunen och
på de sökandes bekostnad.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget om vägbulor på Kummelvägen i Lyckeby
skall anses vara besvarat.
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Kommunstyrelsen (KS 2009.298.510)
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2009.528.512

§ 153
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Långö
Gun-Britt och Hans Bergwall har i en skrivelse redovisat sin syn på
trafiksituationen på Långö . I skrivelsen åberopas tidigare
medborgarförslag från 2008 samt en historik sedan de flyttade till
Långö 1972. Man anser att ingenting skett under många år för att
förbättra trafiksituationen. I skrivelsen framförs krav på
hastighetsbegränsning till 30 km/tim, vägbulor och ”slingor” för att
dämpa hastigheten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet
den 13 oktober 2011 § 25.
På uppdrag av kommunen har WSP tagit fram en utredning kallad
”Rätt fart i Karlskrona kommun”. I utredningen anges förslag tilI
hastighetsreduceringar på det kommunala vägverket. Tekniska
nämnden har inte tagit politiskt ställning till utredningens förslag.
Beträffande Långö har i trafiksäkerhetshöjande syfte Östra
Strandgatan nyligen fått en ny gång- och cykelväg, mindre
sidoförskjutning av körfälten samt befintliga P-platser flyttade.
Därmed har trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter förbättrats,
samtidigt som den tidigare långa siktsträckan brutits för bilister,
vilket rimligen borde leda till lägre hastigheter.
Tekniska förvaltningen planerar nu för flera punktinsatser på
utsatta platser på Långö i hastighetsdämpande syfte t ex vid
Långöbron m fl platser, samt omvandling av del av Lagmansgatan
till enbart bussgata.

forts. § 153
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2011-11-30

16

Sammanträdesprotokoll

forts. § 153
Beträffande förslag om sänkt hastighet till 30 km/tim för hela Långö
avvaktar förvaltningen tekniska nämndens beslut avseende den
ovan nämnda WSP-utredningen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.90.510)
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

2011.477.510

§ 154
Svar på medborgarförslag : Minska trafiken på infartsleden –
anordna långtidsparkering i Vedeby
Anita Björk, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit
”Minska trafiken på infartsleden samt i centrum både vad gäller
utsläpp och parkering”. I skrivelsen föreslås att pendelbussar skall
gå ca var tionde minut mellan Vedeby och centrum samt vara gratis
eller med mycket låg avgift.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september 2011
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärenden
den 13 oktober 2011.
I den nu aktuella parkeringsutredningen för Trossö anges förslag till
pendlarparkeringar inom kommunzonen (Nättraby, Rödeby och
Jämjö), tätortszonen (t ex Amiralen, Lyckeby, motellet/Citygross eller
Arena Rosenholm) och även en framtida pendlarparkering vid
Gullberna tågstation. Placering av parkeringarna föreslås ske i nära
anslutning till attraktiva kollektivtrafikhållplatser.
Sedan flera år tillbaka finns en anordnad samåkningsparkering intill
Vedebyskolans parkering vid Järavägen samt intill avfarten från E22
vid Rosenholm (den senare anordnad av Trafikverket). Syftet med
dessa är att minska trafiken både in mot centrum och andra resmål
genom ökad samåkning.
I avvaktan på genomförande av parkeringsutredningens förslag till
pendlarparkeringar avser tekniska förvaltningen att i samråd med
Trafikverket försöka tydliggöra samåkningsparkeringarna vid Vedeby
och Rosenholm för bilisterna genom bättre skyltning. Beträffande
Vedeby finns möjligheten att nyttja de ordinarie busslinjer som idag
passerar Vedebyskolan.
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forts. § 154
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
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§ 155
Delegation
1. Tekniska nämndens båtråd
Protokoll från sammanträde den 5 september 2011.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 13 oktober 2011.
Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 17 november 2011.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 18 oktober 2011.
Beslut
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor respektive
uppehåll i tömning av slambrunn/tank:
2011.68.452
2011.1147.452
2011.1113.452
2011.1119.452
2011.1127.452
2011.1134.452
2011.1147.452
2011.1154.452
2011.1182.452
2011.1192.452
2011.1207.452
2011.1220.452
2011.1238.452
2011.1239.452
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forts. § 155
5. Lokala trafikföreskrifter
- Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala
trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 68/11
- Lokal trafikföreskrift om beslut och omskrivning av lokala
trafikföreskrifter, Karlskrona kommun.
TN 69/11
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget, Karlskrona kommun.
TN 70/11
- Lokal trafikföreskrift om cirkulationsplats på Gullbernavägen/
Lyckebyvägen, Karlskrona kommun.
TN 71/11
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Blekingegatan, Karlskrona
kommun.
TN 72/11
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motorfordon på
Ronnebygatan, Karlskrona kommun.
TN 73/11
- Lokal trafikföreskrift om buss- och lastbilsparkering på Södra
Kungsgatan, Karlskrona kommun.
TN 74/11
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Hörnebergsgatan i
Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 75/11
- Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Kungsbrogatan, Karlskrona kommun.
TN 76/11
- Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Lovisavägen, Karlskrona kommun.
TN 77/11
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forts. § 155
6. Disposition av 2011 års anslag för förnyelse badplatser/WC/
flytbryggor till projekt bryggor och badplatser 2011.
Dnr 2011.1241.822
7. Förlikningsavtal rörande upphörande av hyresavtal för
Kristianopels Camping.
Dnr 2011.1228.884

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 156
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011 § 223
Försäljning av fastigheten Galjonsfiguren 6, f d gruppboende
Elers väg 1.
Dnr 2011.696.253
2. Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2011 § 228
Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt läge 2012.
Dnr 2011.1133.041
3. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp den 5 oktober 2011.
4. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 18 oktober 2011 § 146
Information om hur tekniska förvaltningen arbetar med lokalförsörjning inom förskola, skola och vilka åtgärder som är
vidtagna för att sänka kostnaderna.
Dnr 2011.800.299
5. Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2011 § 146
Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.1233.106
6. Kommunfullmäktiges beslut den 20 oktober 2011 § 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2011.285.042
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forts. § 156
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 6.
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