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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 27 mars 2012
§ 23 Information
- Utvecklingsplan Stortorget
- Bryggor/Badplatser
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-01-31” för tekniska förvaltningen

§ 24 Budgetuppföljning per den 29 februari 2012 och prognos 2012
§ 25 Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än 5
mnkr
§ 26 Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet per den
31 december 2011.
Återremiss

§ 27 Taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats
§ 28 Medarbetarenkät tekniska förvaltningen 2011
§ 29 Förlängning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 30 Uppföljning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 31 Förlängning av Integrationsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 32 Uppföljning av Integrationsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 33 Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 34 Svar på medborgarförslag angående upprustning av parkområdet
kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona
§ 35 Svar på medborgarförslag avseende användning av Villa Fehr
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§ 36 Svar på motion angående upprustning av vår vackra park
§ 37 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 38 Meddelanden
Extra ärenden
§ 39 Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning
§ 40 Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för
fritidsverksamhet på Jändelskolan
§ 41 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 27 mars 2012 kl 14.00 - 1620

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) kl 14.00-15.35

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M) kl 14.00-16.00
Peter Bäckström (M)
Margareta Olin Mattsson (C) kl 14.00-16.00
Göte Henriksson (SD) kl 15.35-16.20

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gata/Parkchef Karl-Johan Svärd

Utses att justera

Åke Håkansson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Anette Peterson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 23 - 41

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 april 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Anette Peterson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-03-27

5

Sammanträdesprotokoll

§ 23
Informationer
- Utvecklingsplan Stortorget
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Bryggor/Badplatser
Gata/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-01-31” för tekniska förvaltningen
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.159.042

§ 24
Budgetuppföljning per den 29 februari 2012 och prognos 2012
Härmed överlämnas budgetuppföljning 2012-02-29 och prognos för
2012 för tekniska nämndens verksamheter.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten avviker från budget med +/- 0 och prognos för VAverksamheten avviker från budget med + 2 mnkr.
För att komma till rätta med det negativa egna kapitalet som
uppkommit de senaste två åren inom VA-verksamheten kommer det
planerade underhållet att minskas med två miljoner kronor årligen
2012 och 2013.
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar,
park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet,renhållningsverksamhet
samt
civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs produktionstjänster och
underhållsplanering för verksamheterna i egen regi.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 76,5
mnkr vid avstämning med kommunledningen 2012-02-29.
Resultatreglering bokslut 2011
Hemställan har gjorts hos kommunfullmäktige om att överskottet
2011-12-31 på 3 000 tkr för tekniska nämndens verksamheter ska
överföras till 2012 och kommer internt att fördelas på
gata/park/hamn- och renhållningsverksamhet.

forts. § 24
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forts. § 24
VA-verksamhetens eget kapital efter bokslut 2011-12-31 är -4 345 tkr
och kommer at återställas 2012 och 2013 med ca 2 mnkr per år
genom minskning av det planerade underhållet med motsvarande
belopp.
Planerat underhåll
En av de viktigaste frågorna för verksamheterna är hur stor
underhållsskuld som ska föras över till kommande generationer och
hur stort risktagande kommunledningen kan ta över kommunens
kapital. Enligt en av de granskningsrapporter som genomförts är
Ernst&Youngs rapport om gatuunderhållet från 2008, som påtalar
vikten av att underhållstakten måste förbättras för att minska
risktagandet med kommunens kapital. Det gäller nu att inse allvaret i
underhållsfrågan och därför skapa förutsättningar för att
underhållstakten förbättras för kommunens anläggningar i form av
fastigheter, gator/vägar, parker och hamnar.
•
•
•
•
•
•

Underhållsskulden redovisas nedan för tekniska nämndens
verksamheter
Byggnadstekniskt underhåll av kommunens fastighetsbestånd
200 mnkr
Underhåll av tekniska installationerna inom fastighetsbeståndet
100 mnkr
gatuunderhåll 40 mnkr
parkverksamhet, utbyte av träd mm 20 mnkr
hamnverksamhet 50 mnkr

Upprättade underhållsplaner finns för tekniska nämndens
verksamheter där underhållsaktiviteterna prioriteras.
Verkö hamnverksamhet
Gasrörsprojektet i Verkö industrihamn kommer att avslutas under
våren 2012. Budgeterade intäkter från gasrörsprojektet har
hanterats så att tekniska nämndens budgetram varje år sänkts
med motsvarande belopp, d v s verksamheten har inte tillåtits
behålla överskottet för att t ex genomföra delar av det eftersatta
underhållet. För 2012 har budgetramen sänkts med 3,2 mnkr, men
förväntade intäkter beräknas till drygt 4 mnkr, vilket medför en
budgetavvikelse på ca 1 mnkr. Möjligheter finns därmed att
åtgärda delar av hamnverksamhetens underhåll.
forts. § 24
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Säkerställd driftkostnadsbudgetering
Förvaltningen inriktar sin ekonomi- och verksamhetsstyrning att
som första prioritet säkerställa den grundläggande normala
driftkostnaden inklusive kapitalkostnader och att därefter uppnå
mesta möjliga utfall i underhållsåtgärder.
Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har antagit mål för Tekniska nämndens
verksamheter för 2012 som styr mot god ekonomisk hushållning.
Uppföljning av dessa mål till denna budgetuppföljning ger ingen
relevant information. Tekniska nämnden har utarbetat ett målprogram
för mandatperioden 2011-2014.
Budgetavvikelse för perioden, +4 344 tkr
Den positiva budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på
att
• Under perioden har färre underhållsjobb startats än planerat.
• VA-verksamheten har skapat en reserv för att klara
återställandet av eget kapital och oförutsedda händelser.

minus = negativt resultati tkr

Vht-område

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget

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

forts. § 24
Sign

Sign

Sign

-64
-480
1 165
317
2 952
453
4 343

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
27 036
83 433
18 609
467 112
132 399
49 400
777 989
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Investeringar
I investeringsredovisning har antagandet gjorts att begärda medel
från 2011 överförs enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska
nämndens bokslut 2011-12-31.
Investeringsramen för VA-verksamheten har ändrats av KF i senast
utgivna budget 2012 från 23 mnkr till 28 mnkr och denna förändring
har inarbetats i budget och prognos för VA-verksamhetens
investeringar 2012.

Investeringsuppföljning 2012, status 2012-02-29
Budget t o m 2012

438 068 tkr

Avslutade investeringar 2012

54 tkr

Ej påbörjade investeringar

110 979 tkr

Pågående investeringar

205 789 tkr

- varav bokförda utgifter t o m feb 2012
- varav prognos december 2012
- prognos över till 2013

142 879 tkr
62 909 tkr
0 tkr

Gata/trafik

Hamn

Park

Fastighet

Projektering

investeringar i tkr

skatte

Budget t o m 2012
Avslutade investeringar 2012
Ej påbörjade investeringar t o m 2011
Ej påbörjade investeringar 2012
Pågående investeringar bokförd utgift t o m feb 2012
Pågående investeringar, prognos 2012
Pågående investeringar, prognos över till 2013
RESULTAT

Avgiftsfinansierade verksamheter
investeringar i tkr
Budget t o m 2012
Avslutade investeringar 2012
Ej påbörjade investeringar t o m 2011
Ej påbörjade investeringar 2012
Pågående investeringar bokförd utgift t o m feb 2012
Pågående investeringar, prognos 2012
Pågående investeringar, prognos över till 2013
RESULTAT

38 165
0
6 425
25 600
4 888
1 252
0
0

6 870
0
1 250
1 300
2 062
2 258
0
0

Gata/trafik

Hamn

avgift

avgift

5 000
0
0
5 000
0
0
0
0

2 000
0
0
2 000
0
0
0
0

4 590
0
690
2 600
512
788
0
0

194 942
0
22 514
32 800
115 863
23 765
0
0

VA/RH Johannishusåsen
38 500
0
100
25 000
3 205
10 195
0
0

118 000
0
80 000
20 000
11 680
6 320
0
0

30 000
54
0
7 000
4 669
18 332
0
-54

forts.§ 24
Sign

Sign

274 568
54
30 879
69 300
127 994
46 395
0
-54

Summa

Totalt

avgift

TN

163 500
0
80 100
52 000
14 885
16 515
0
0

Investeringsuppföljning per projekt, redovisas på sidorna 12-13

Sign

Summa

438 068
54
110 979
121 300
142 879
62 909
0
-54
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Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 2012-03-12.
Tekniska nämnden beslutar att
1. att godkänna budgetuppföljning 2012-02-29
2. att godkänna den ökade investeringsramen på 28 000 000 kronor
för VA-verksamheten (tidigare TN beslut 2011-11-30 23 000 000
kronor)
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.436.042

§ 25
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än
5 mnkr
Härmed slutredovisas avslutade investeringsprojekt 2011-12-31 enligt
Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun.
Under 2011 har 104 investeringsprojekt avslutats
investeringsutgiften har i 5 investeringsprojekt överstigit 5 mnkr.

och

Avslutade investeringar 2011, fastighet
Inglatorp gruppboende
Förskolelokaler Verkö

21 699 tkr
14 783 tkr
6 916 tkr

21 721
14783
6938

tkr
tkr
tkr

-22
0
-22

tkr Bilaga
tkr
1
tkr
2

Avslutade investeringar 2011, VA
KVV omb kolfilter 2010
K:a vattenverk ombyggnad kolfilterbottnar
V-ledn Gullb/Sturkö 2010

31 000 tkr
12 000 tkr
13 000 tkr
6 000 tkr

35 555
12036
15512
8007

tkr
tkr
tkr
tkr

-4 555
-36
-2 512
-2 007

tkr Bilaga
tkr
3
tkr
4
tkr
5

Slutredovisning per investeringsprojekt, bilaga 1-5.
Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2011
överstigande 5 mnkr
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2007.1057.210

§ 26
Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet
per 2011-12-31.
Investeringsprojekt överstigande 5 mnkr ska slutredovisas enligt
Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun.
Investeringsprojekten inom Stadsmiljöprogrammet har avslutats och
den totala investeringsutgiften överstiger 5 mnkr. Samtliga
investeringsprojekt inom projekteringsverksamheten redovisas i
nedanstående tabell. Totalt ger investeringsprojekten en negativ
avvikelse med -170 tkr, vilket täcks inom tekniska nämndens totala
avstämning av avslutade investeringsprojekt.

RESULTAT: INKOMSTER-UTGIFTER

Budget

Vedebykrysset/Verkökrysset
Utsmyckning Järavägen
Stadsmiljöförnyelseprogram/Hoglands Park
Stadsförnyelseprogrammet 2010
Blekingegatan
Stortorget uteserveringar
Ronnebygatans förlängning gågata/Stortorget
Gångstråk centralstation
Hoglands park/Parkgata/trafikförändringar
Borgmästaregatan
Jämjö torg
Trappa Ristorgsbacken
Chapmansplan/Fisktorget/Björkholmsplan

2 250 000
500 000
3 850 000
3 300 000
1 000 000
2 200 000
1 460 000
400 000
3 300 000
2 200 000
1 700 000
2 000 000
3 300 000

SUMMA

27 460 000

Slutredovisning per investeringsprojekt, bilaga 1-13.

Sign

Sign

Sign

Utfall

Avvikelse Bilaga

1 353 709
896 291
615 324
-115 324
4 462 165
-612 165
54 000 3 246 000
1 089 440
-89 440
2 552 110
-352 110
685 951
774 049
402 897
-2 897
4 750 471 -1 450 471
2 709 150
-509 150
1 599 716
100 284
4 042 405 -2 042 405
3 313 120
-13 120
27 630 457

-170 457

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt inom
Stadsmiljöprogrammet som avslutats per 2011-12-31
_____

Sign

Sign

Sign

Sommarsäsong
Helår

Försäljning av övrigt
(exkl snabbmat)

8/12 av helår

1

4 913

3 275

2

6 893

4 595

15 683

10 455

3
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2011.955.041

§ 27
Förslag till taxor 2012, p 14 salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök,
avseende taxan för försäljning av övrigt exklusive snabbmat.
Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2012 § 26 att återremittera
punkt 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats,
alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av
övrigt exklusive snabbmat i tekniska nämndens förslag till taxor för
2012.
Taxan för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats,
alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av
övrigt exklusive snabbmat är för helår beräknad i förhållande till
säsongsavgiften. Säsongen 1 mars-31 oktober är 8 månader
av helår och taxan är beräknad efter detta och utgör 8/12 eller 66,67
% av helårstaxan.

forts. § 27
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Alternativ 2; Flyttbar kiosk/gatukök
Upplåtelsen avser
Försäljning av övrigt
(exkl snabbmat)

Försäljning av övrigt
(exkl snabbmat)

Avgifts-Omfattning
2012
klass
Avgift i kr
1
år
4 913
2
år
6 893
3
år
15 683
1
2
3

säsong
säsong
säsong

3 275
4 595
10 455

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa punkt 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av
allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för
försäljning av övrigt exklusive snabbmat i taxor 2012 i enlighet med
föreliggande förslag
_____
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Kommunstyrelsen?
Tekniska förvaltningen/ samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2012.235.026

§ 28
Medarbetarenkät, tekniska förvaltningen 2011
Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren som skall se till att arbetet kan utföras i en
miljö som är tillfredsställande och betryggande. Hur medarbetarna upplever allt detta är
viktigt att fånga upp eftersom det har betydelse för hälsan och för verksamhetens kvalitet
och säkerhet. Medarbetarenkäten är ett komplement till den fysiska arbetsmiljöns
skyddsrond och utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten är också ett
verktyg för medarbetarna att kunna påverka sin och sina arbetskamraters arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare i Karlskrona kommun har under hösten 2011 haft möjlighet att svara
på den medarbetarenkät som genomförs i kommunen vartannat år.
Medarbetarenkäten är en temperaturmätare och en ögonblicksbild men kan ändå ge vissa
indikationer på hur organisationen mår i stort.
Svarsfrekvensen för tekniska förvaltningen var ca 81 % att jämföras med svarsfrekvensen
för 2009 års enkät som var ca 84 %. För Karlskrona kommun totalt var svarsfrekvensen 62
% för år 2011 och ca 70 % för år 2009.
Nedanstående tabell visar 2011 och 2009 års resultat i form av medelvärde för tekniska
förvaltningen samt 2011 för kommunen som helhet avseende enkätens huvudområden
inom en skala på 1-4.
Område

TF
2011
Min arbetssituation (fråga 1-8)
3,17
Arbetsledning (fråga 9-12)
3,08
Trygghet och trivsel (fråga 13-18)
3,15
Arbetsbelastning (fråga 19-23)
2,96
Organisation (fråga 24-28)
2,95
Hälsa och välbefinnande (fråga 29-30) 3,17

forts. § 28
Sign

Sign

Sign

TF
2009
3,21
3,05
3,2
3,02
2,94
3,14

Kommunen
2011
3,32
3,14
3,33
2,86
3,19
3,14
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Ovanstående tabell visar inga stora förändringar mellan åren. Varje arbetsledare har fått
sitt resultat för den egna arbetsgruppen och detta ska redovisas på arbetsplatsträffarna.
Efter diskussioner i arbetsgruppen upprättas gemensamt en handlingsplan om så behövs.
Några exakta gränsvärden för när handlingsplan ska upprättas finns inte utan det är upp till
varje arbetsgrupp att gemensamt ta ställning till.
För övriga frågor som inte är kopplade till något huvudområde är resultatet följande:
TF 2011
Motionerar regelbundet varje vecka

62,1 %

Har medarbetarsamtal 1 g/år
Har lönesamtal 1 g/år

81,3 %
79,3 %

Har arbetsplatsträff ca 1 g/månad

72,9 %

Jag är nöjd med min sysselsättningsgrad

88,7 %

Blivit hotad på arbetsplatsen
Upplever att jag har blivit sexuellt trakasserad på
arbetsplatsen
Upplever att det finns sexuella trakasserier
på arbetsplatsen
Upplever att alla på min arbetsplats har lika värde
oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller
sexuell läggning

4,4 %
0%

TF
2009
72,7
%
82 %
76,6
%
59,5
%
Ej
med
2,4 %
0%

0%

0%

1,6 %

87,7%

86,8

91,2%

Upplever att män och kvinnor har lika villkor på min
arbetsplats
På min arbetsplats är vi duktiga på att överföra
kunskap mellan äldre och yngre medarbetare
På min arbetsplats har vi en bra gemenskap oavsett
ålder

86,2 %

Ej
med
Ej
med
Ej
med

86,3 %

Medelv
2,79
Medelv
3,36

Kommunen
2011
74,5 %
84,4 %
77,7 %
88,4 %
87,9 %
8,4 %
0,8 %

Medelvärde
3,05
Medelvärde
3,51

Det är synnerligen viktigt att diskutera orsaker och händelser när någon känt sig hotad eller
trakasserad på arbetsplatsen och vid behov upprätta en handlingsplan. Även övriga
frågeställningar kan naturligtvis resultera i att en handlingsplan upprättas.
Alla arbetsledare ska också använda medarbetarsamtalen för att fånga upp individuella
synpunkter inom de frågor som har fått ”röda” svar.
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Resultatet av medarbetarenkäten 2011 har presenterats för tekniska förvaltningens
övergripande samverkansgrupp och kommer att presenteras på kommunövergripande
samverkansgruppens möte i maj 2012.
Tekniska förvaltningen beslutar
att godkänna sammanfattningen av resultatet för 2011 års medarbetarenkät.
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2012.301.026

§ 29
Förlängning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska
förvaltningen
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en Social Mångfaldsplan
för Karlskrona kommun 2012-2014 ska tas fram, vilken ska omfatta i
diskrimineringslagen upptagna områden kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder. Ett förslag har skickats ut på remiss till berörda
föreningar, handikappföreningar och etniska föreningar, alla
nämnder och bolagsstyrelser.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2011 § 302 beslutat att
återremittera ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att förlänga 2011 års Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen att
gälla 2012 i avvaktan på antagande av Social Mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012-2014.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2011.1403.026

§ 30
Uppföljning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska
förvaltningen 2011
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av
2011 års Jämställdhetsplan. Kommunal, Vision och tekniska
förvaltningens ledningsgrupp har tagit del av uppföljningen.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2011.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2012.302.109

§ 31
Förlängning av Integrationsplan 2011 för tekniska
förvaltningen
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en Social
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014 ska tas fram,
vilken ska omfatta i diskrimineringslagen upptagna områden kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Ett förslag har skickats ut på remiss till berörda föreningar,
handikappföreningar och etniska föreningar, alla nämnder och
bolagsstyrelser.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2011 § 302 beslutat att
återremittera ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att förlänga 2011 års Integrationsplan för tekniska förvaltningen
att gälla 2012 i avvaktan på antagande av Social Mångfaldsplan
för Karlskrona kommun 2012-2014.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2011.1404.026

§ 32
Uppföljning av Integrationsplan 2011 för tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av
2011 års Integrationsplan. Kommunal, Vision och tekniska
förvaltningens ledningsgrupp
har tagit del av uppföljningen.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Integrationsplan för Tekniska f
förvaltningen 2011.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.775.214

§ 33
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona
4:43, Trossö Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för yttrande.
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 skall separeras från spillvattennätet.
Avfallshanteringen sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden har tidigare under samrådstiden behandlat och
tillstyrkt planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Magistraten 16 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / gata/parkavdelningen
Akten

2012.172.339

§ 34
Svar på medborgarförslag angående upprustning av
parkområdet kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona
Kerstin Magnusson och Leif Sejlert, Karlskrona, har lämnat in
rubricerade medborgarförslag. I skrivelsen föreslås bland annat
följande åtgärder:
” Upprustning av parkområde”.
Som motivering framförs att ”Parken, gångvägar och belysning i
parkområdet har under en längre tid blivit eftersatt. Föreningen
Monsunen lokala hyresgästförening föreslår att Karlskrona
kommun i
likhet med parkområden i centrala Karlskrona låter rusta upp
parkområdet.”
Som förslag på åtgärder framförs att:
”Någon form av staket mot Sunnavägen bör tillföras.
Buskröjning bör ske i parkområdets ytterområden samt mot
Valhallavägen.
Nya och fler parkbänkar ute i området.
Fler sop- och hundlatrinkärl.
Jämna till och lägga på grus på gångvägarna.
Reparation av och tillförande av fler belysningsstolpar.
Nya parksoffor i anslutning till gångvägarna.
Ny sand i sandlådan.
Fler och säkra lekredskap.
Upprustning / rensning av befintligt dike.
Gör planen till en grusplan för bollspel.
Tillför fotbollsmål.
Renovering av befintlig belysning.
Plats för att anlägga boulebana.”
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Parkenheten har för avsikt att renovera bollplan eller anlägga
boulebana i samband med att lekplatsen renoveras. Vad gäller mål
till bollplanen så finns det idag två mål, som står i Monsunens park
och är tänkta till bollplanen, men dess användare ställer dem hellre
på gräsplanen och spelar där.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Akten

2012.295.299

§ 35
Svar på medborgarförslag avseende användning av Villa Fehr
Nättraby
Gull-Britt Göransson Lind, Nättraby, har i ett medborgarförslag
föreslagit vad kommunalhuset Villa Fehr skulle kunna användas till.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Fastigheten Villa Fehr är en av sju fastigheter som är lämnat som
förslag att säljas. Kommunstyrelsens beslut har ännu inte vunnit laga
kraft, men allt pekar på ett ja till försäljning. Fastighetens eventuella
användning för kommunala verksamheter har diskuterats i flera år
utan att något sådant behov har kunnat fastställas.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen
Teniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2011.1385.332

§ 36
Svar på motion angående upprustning av vår vackra park
Sverigedemokraterna genom Christopher Larsson (SD),
Karlskrona, har lämnat in rubricerad motion. Skrivelsen består av
följande text;
”Vår vackra park har fått sig ett lyft då buskarna mot parkeringen togs
bort och öppnade upp för en ljusare och mer välkomnande park.
De sjuka almarna har sågats ner och gett parken mer ljus insläpp
som bidrar till den trevliga miljön. Parkförvaltningen gör ett fantastiskt
bra jobb med alla blommor och växter i parken. På somrarna ser man
barnfamiljer, ungdomar och äldre som samsas om gräsplättarna för
en fika eller bara en stunds avkoppling.
Men lekplatsen räcker inte till, det är så många barn som kommer på
helgerna för att leka och visst hade det varit trevligt om vi kunnat
stoltsera med en attraktiv lekplats för kommunens barn, men även för
alla barnturister som besöker oss. Denna gröna oas kan göras
mycket bättre.
Jag vill därför föreslå till kommunfullmäktige:
Att utreda möjligheterna och kostnaderna för att tredubbla aktivitetsutbudet mot vad vi har idag för barn i Hoglands park
För att på så vis göra detta till en naturlig mötesplats för barn och
familjer.”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra
följande;
Parkenheten är medveten om bristen på lekmöjligheter i Hoglands
park. De senaste åren har de flesta lekredskap fått tas bort då de har
besiktigats som farliga. Planen har varit att lekplatsen ska vara etapp
2 i ”Hoglands parksprojektet” där etapp 1 av 4-5 har genomförts.
forts. § 36
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forts. § 36
Parkenheten ser inte det som möjligt att ta kostnaden i de idag
budgeterade lekplatsinvesteringarna då lekplatsrenoveringarna skulle
stanna av i de andra områdena under 1,5 år och endast en lekplats
centralt skulle renoveras istället för 5-10 lekplatser utanför centrum.
Investeringen av lekplatsen i Hoglands park bör vara en investering
för sig och ligga som en etapp i ”Hoglands parksprojektet”.
2013 fyller Hoglands park 150 år. Med anledning av detta har
Karlskrona kommun ambitionen att fortsätta med etapp 2 i
renoveringen av parken, vilket skulle innebära att lekplatsen blir
upprustad. Om medel tas fram för etapp 2 kommer därmed en ny
lekplats att byggas 2013.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 37
Delegation
1. Tekniska nämndens Båtråd
Protokoll från beredningssammanträde den 23 januari 2012.
2. Tekniska nämndens övergripande samverkansgrupp
Protokoll från sammanträde den 1 februari 2012.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 21 februari 2012.
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank, samt anmälan om kompostering av hushållsavfall
Dnr 2012.102.458
Dnr 2012.131.452
Dnr 2012.158.452
Dnr 2012.165.452
Dnr 2012.178.452
Dnr 2012.216.452
Dnr 2012.223.452
Dnr 2012.228.452
Dnr 2012.234.452
Dnr 2012.264.452
Dnr 2012.276.452
Dnr 2012.279.458
Dnr 2012.280.458
5. Svar på skrivelse angående bemanning av återvinningscentraler.
Dnr 2012.82.108
6. Svar på skrivelse angående avfallsstationen i Torhamn.
Dnr 2012.248.456
7. Lokala trafikföreskrifter
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Anbud
8. Framtagning av skyltplan och skrivning av lokala trafikföreskrifter
för Trossö, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.47.055
9. Armaturbyte Karlskrona kommun
Dnr 2011.1323.052
10. Tilldelningsbeslut – Kristianopels camping och hamn.
Dnr 2012.186.050
11. Tilldelningsbeslut – Flytkroppar för flytbryggor 2012.
Dnr 2012.153.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 38
Meddelanden
1. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 6 februari 2012 § 6.
Bowlinghallen af Klint.
Dnr 2011.1314.820
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 februari § 13
Budget 2013 och plan 2014-2015.
Dnr 2012.246.041
Kommunfullmäktiges beslut den 16 februari 2012
3. § 26
Taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän
plats. (Återremiss)
Dnr 2011.955.041
4. § 28
Svar på medborgarförslag om borttagande av busshållplats vid
Alamedan 21.
Dnr 2011.444.519
5. § 29
Svar på medborgarförslag om att minska trafiken på Infartsleden
samt i centrum vad gäller utsläpp och buller.
Dnr 2011.477.510
6. § 30
Svar på medborgarförslag om trafikbulor på Kummelvägen i
Lyckeby.
Dnr 2010.1485.512

forts. § 38
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forts. § 38
7. § 31
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Långö.
Dnr 2009.528.512
8. Länsstyrelsens beslut, daterat den 6 mars 2012, dnr 431-2826-10,
angående arkeologisk förundersökning i samband med anläggande
av vattenledning Johannishus – Lyckeby, Ronneby och Karlskrona
kommuner.
Dnr 2010.1343.872
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 8
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / gata/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.390.317

§ 39
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning
I investeringsbudgeten för 2011 finns 3 mkr och för 2012 finns 3 mkr
avsatt för förnyelse gatubelysning.
Tekniska förvaltningen är ansvarig för ca 14 650 armaturer. Utbyte
från gamla kvicksilverarmaturer med stor energiförbrukning mot
högtrycksnatriumarmaturer med betydligt lägre energiförbrukning
fortgår planenligt. Ca 9 000 armaturer är utbytta och ca 2 000
armaturer dimras nattetid. Under 2012 planeras ytterligare utbyte av
ca 1 500 armaturer samt dimring av ca 2 000 armaturer till en
beräknad kostnad av 6 mkr.
Tekniska förvaltningen har även beviljats 15-procentigt KLIMP-bidrag
om 2,3 mkr för utbyte av armaturer och dimring av belysning. Utbyte
av ca 1 500 armaturer till högtrycksnatrium och dimring av ca 2 000
armaturer innebär en energibesparing på ca 600 000 kwh per år,
vilket innebär en ekonomisk besparing på ca 800 000 kr per år.
Kapitalkostnaden beräknas till 480 000 kr och en nettobesparing på
320 000 kr år 2013.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för förnyelse gatubelysning
2. att investeringsutgiften 6 000 000 kronor finansieras med
3 000 000 kronor ur 2011 års investeringsanslag för Förnyelse
gatubelysning och 3 000 000 kronor ur 2012 års
investeringsanslag för Förnyelse gatubelysning
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2012-03-27

34

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen / fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.152.291

§ 40
Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för
fritidsverksamhet på Jändelskolan
Tekniska förvaltningen fick av barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att projektera utbyggnad av Jändelskolan. Beslut togs i barn och
ungdomsnämnden 25 januari 2012.
Mot bakgrund av den politiska överenskommelse som presenterades
9 mars 2012 har förutsättningarna ändrats för utbyggnad av
Jändelskolan. Det tidigare behovet av utökade lokaler för
fritidsverksamhet kvarstår och en tillbyggnad till Jändelskolan på
ca 150 kvm är lösningen.
Investeringskostnaden bedöms till 3 mnkr och projekteringskostnad
ingår. Investeringen genererar en ökad årshyra för barn- och
ungdomsförvaltningen på 0,3 mnkr.
Investeringen på 3 mnkr finansieras med 2,5 mnkr ur 2011 års
investeringsanslag för Jändelskolan tillbyggnad och med 0,5 mnkr ur
2011 års investeringsanslag för ombyggnad särskola.
Tekniska nämnden beslutar
att återkalla TN:s beslut 2012-02-28 § 14, ansökan om projekteringssamt investeringstillstånd för utbyggnad av Jändelskolan

forts. § 40
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forts. § 40
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd för utbyggnad av
Jändelskolan.
2. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av
Jändelskolan.
3. att investeringsutgiften 3 000 000 kronor finansieras med 2
500 000 kronor ur 2011 års investeringsanslag för
Jändelskolan tillbyggnad och 500 000 kronor ur 2011 års
investeringsanslag för ombyggnad särskola.
4. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen ej fullföljs.
_____
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§ 41
Övrigt
1. Åke Håkansson ställer fråga angående planer för
konstgräsplanen på Rosenholm. Vem bär ansvaret?
Information kommer att ges vid tekniska förvaltningens
sammanträde i april.
2. Peter Bäckström ställer frågan hur man får tillgång till
information betr pågående anbud upphandling
parkeringsautomater? Anders Jaryd svarar att man är tvungen
att registrera sig på web:en. Peter riktar också kritik för att
Securitas varit med i referensgruppen kopplad till
upphandlingen. Anders Jaryd och Karl-Johan Svärd svarar att
Securitas enbart varit med och bidragit med spetskompetens
gällande övervakning, då projekgruppen inom tekniska
förvaltningen träffat eventuella leverantörer.
______

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-08-28

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 augusti 2012
§ 69

Information
- Stigande havsnivåer
- Genomförande av parkeringsstrategi, nuläge

- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2012 och prognos 2012
- Felanmälan – antal ärenden registrerade 2012-01-01—2012-06-30

§ 70 Ansökan om medel ur fågelfonden 2012
§ 71 Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m. fl., Bergåsa, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 72 Upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26 m fl, Strömsberg,
Strömsberg, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 73 Detaljplan för Nordstjärnan 32 med flera på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 74 Ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3, och 1:7 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 75 Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 76 Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området Sunna kanal till
Skönstavik
§ 77 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 78 Meddelanden
§ 79 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 28 augusti 2012 kl 14.00 – 16.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP
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

Liten Evenbratt (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Praktikant Eric Torkelsson
Projektchef Johan Stenér kl 14.00-14.55
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 14.00-15.20
Arbetsledare park Ingvar Svensson kl 14.00-15.30
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Patrik Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Andersson

§§ 69 - 79

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 13 september 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 69
Information
- Stigande havsnivåer
Översiktlig riskanalys för delar av Karlskrona kommun
Eric Torkelsson, praktikanställd på tekniska förvaltningen, informerar.
- Genomförande av parkeringsstrategi, nuläge
Projektchef Johan Stenér informerar.
Tekniska nämnden framför en eloge till projektledare och P-guider
för ett väl genomfört arbete.

- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2012 och prognos 2012
- Felanmälan – antal ärenden registrerade 2012-01-01 - 2012-06-30

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ Gatu- Parkavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2011.287.108

§ 70
Ansökan om medel ur fågelfonden 2012
Det finns tre fågelflottar och 16 st fågelbord. Fågelflottarna fylls på
med havrekross och fågelborden med fågelfrö kontinuerligt, beroende
på väderlek, i början av året och i slutet av året.
Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp ombesörjer
fågelmatningen och därmed blir det inga arbetskostnader.
Fågelborden renoveras och underhålls under sommaren.
Elkonsumtion för att hålla vattenpump igång och därmed isen öppen.

Transport

45 200:-

El

2 900:-

El reparationer

2 000:-

Material till renovering

2 500:-

Fågelmat

36 500:-

Summa

89 100:-

Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 14 mars 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om medel ur fågelfonden för 2012.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (2179/11)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Ansvarig controller TF
Akten

2011.793.214

§ 71
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m. fl., Bergåsa, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för granskning. Planen har under
samrådstiden tillstyrkts vid tekniska nämndens februarisammanträde.

Planens syfte
Planens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet för en planskild
korsning med en vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen i
Bergåsa/Blå Port i höjd med Galgamarken och Wämöskolan.
Det ska även ges förutsättning för en separat planskild gångoch cykeltunnel under järnvägen i höjd med befintlig korsning i
Bergåsa. Syftet är att öka trafiksäkerheten för såväl skyddade
som oskyddade trafikanter samt förbättra för kollektivtrafiken och
framtida ökade trafikflöden på väg och järnväg. Syftet är även att
ett nytt tillgänglighetsanpassat plattformsläge uppförs i samma
läge som dagens norra plattform samtidigt som den södra tas
bort. Planarbetet föranleds av Trafikverkets upprustning av
järnvägen mellan Emmaboda - Karlskrona och i samband med
att banan därmed stängs av under mars - september år 2013.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 10 augusti, reviderad den 15 augusti 2012
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Karlskrona 5:12 m fl, Karlskrona
kommun Blekinge län. Tekniska nämnden förutsätter ekonomisk
kompensation för ökade kapital- och driftskostnader.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (3938/09)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.769.214

§ 72
Upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26 med flera,
Strömsberg, Karlskrona kommun, Blekinge län
Bakgrund
Den gällande planen för Idehult samhälle anger en mycket
omfattande bebyggelse och i dagens läge förväntas inte samhället
byggas ut i den omfattningen eller för den användningen som planen
anger.
Planen har till stor del inte följts och har med tiden blivit inaktuell,
vilket försvårar en utveckling av samhället. Idag används marken som
betesmark. Upphävandet av del av detaljplan för Idehult 1:26 m fl
gäller fastigheterna Idehult 1.26 samt Strömsberg 1:64.
Berörda fastigheter ägs av Karlskrona kommun.
Planens syfte
Syftet med upphävandet av del av detaljplan (Sb 394) är att
säkerställa tillgången till beteshagar. Idag används detta område till
betesmark och ett intresse finns att fortsätta med denna
markanvändning. Marken är delvis låglänt och inte lämplig för
bostäder. Även efter upphävande av del av detaljplan kommer
gällande detaljplan kunna möjliggöra för ytterligare ca 18 fristående
enbostadshus i den norra delen av planområdet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 12 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till upphävande av del av detaljplan för Idehult
1:26 med flera, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (Plan 2010.3367)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.702.214

§ 73
Detaljplan för Nordstjärnan 32 med flera på Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Omfattning
Planförslaget omfattar fastigheterna Nordstjärnan 32 och 37 samt en
mindre del av Karlskrona 4:1 på Trossö i Karlskrona. Detaljplanen
syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus på idag
obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Läge
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö´s nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och centrumbebyggelse och i
söder av Ronnebygatan.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 12 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Nordstjärnan 32 med flera på
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (993/11)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.770.214

§ 74
Ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3, och 1:7 med flera,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Bakgrund och syfte
Inom Skavkullaområdet finns en äldre gällande detaljplan för
fritidshusbebyggelse. Enligt gällande detaljplan från 1965 får inte
huvudbyggnaden uppta större area än 100 m² samt uthus och andra
gårdsbyggnader inte större än sammanlagd area än 40 m².
Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall tillåtit bebyggelse som
överskrider den tillåtna byggnadsarean. Ett stort intresse för att
använda sin bostad för permanentboende finns och det finns
önskemål om att utöka sin byggrätt för att uppnå dagens
bostadsstandard. Syftet med ändring av del av detaljplanen (N18/65)
är att utöka byggrätten för den sammanlagda byggnadsarean till
20 %. Enligt den kommunövergripande översiktsplanen kan
detaljplaneändringar ske i syfte för att uppnå ökade byggrätter
anpassade för permanentboende om förutsättning för bland annat
VA-lösning finns.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 12 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3, och 1:7 med
flera, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (PLAN 2012.1304)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.796.214

§ 75
Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är föremål för samråd och tekniska nämnden
har erhållit den för yttrande.
Bakgrund och syfte
ABB AB önskar öka sin produktion på Verkö. Den utökade
produktionen medför att ytorna inom befintligt industrikvarter norr om
Verkövägen är otillräckliga. ABB önskar därför överta befintlig fabrik
söder om Verkövägen där Flextronics International Sweden AB har
verksamhet idag. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att
öka tillåten högsta byggnadshöjd i ny detaljplan. ABB har behov av
55 meter höga byggnader för testning/ provning av kabel, vilket inte
ryms inom gällande detaljplan.
Omfattning och läge
Planområdet ligger på sydvästra Verkö. Avståndet till Stortorget på
Trossö, fågelvägen över havet, är ca 3 000 meter. Marken är
detaljplanelagd industrimark som är bebyggd. Marken ägs av
kommunen och upplåts med, dels tomträtt, dels arrende, till
Flextronics. Avsikten är att hela markområdet, ska utgöra en
fastighet. Planområdet omfattar 5,6 hektar kvartersmark.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 10 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Verkö 3:267 och del av
Verkö 3:25, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.22.339)
Tekniska förvaltningen/ Gatu-Parkavdelningen
Akten

2011.190.339

§ 76
Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området
Sunna kanal till Skönstavik
Stefan Svensson, Karlskrona, har lämnat in rubricerade
medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. ” Snygga upp och sköt området Sunna kanal till Skönstavik”.
Som motivering framförs att ”Det ser bedrövligt ut när det gäller
strandpromenaden, 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, daterad den 9 mars 2012,
reviderad den 15 augusti 2012, inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Under säsongen 2010 gjordes ett stort röjningsarbete i Lindesnäs då
parkenheten breddade vägen så att skötseln kunde förenklas genom
framkomlighet med traktor. Under våren 2011 gjordes ännu en stor
röjning i Lindesnäs för att förbättra utblickarna mot havet. OSA
(Offentligt Skyddat Arbete) sköter området och kommer fortsättningsvis att hålla efter promenaden.
Privata tomtägare skräpar ner genom att lägga stora mängder
trädgårdsavfall i skogen/naturen ner mot promenaden, vilket
föranleder klagomål till kommunen. Detta måste var och en ta hand
om och rensa upp efter sig.
Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg har för flera år sedan
beslutats att bortprioriteras på grund av nerdragning av resurser.
Parkenheten sköter redan idag 25,5 mil leder i Karlskrona kommun.
forts. § 76
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forts. § 76
Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2011 § 67 att återremittera
ärendet och att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka om
skötsel kan ske genom självförvaltning.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra
följande:
- Skärvaleden som går förbi Lindesnäs sköts idag av OSA .
- Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg, som i detta
medborgarförslaget är aktuellt för självförvaltning, har tidigare
beslutats att bortprioriteras på grund av dåligt med resurser och sköts
inte idag.
- Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med OK Vittus som
meddelar att de inte är intresserade av fler självförvaltningar.
- Lindesnäs har ingen villaförening att tillfråga.
- Förvaltningen har också varit i kontakt med Sunna båtklubb
som kan tänka sig att självförvalta motionsspåret på
Lorentsberg mot ett självkostnadsarvode. Denna lösning
eftersträvar tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 77
Delegation
1. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 14 juni 2012.
2. Tekniska nämndens övergripande samverkansgrupp
Protokoll från sammanträde den 4 april 2012.
Protokoll från sammanträde den 20 juni 2012.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 12 juni 2012.
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2012.605.346
2012.751.452
2012.752.452
2012.753.452
2012.754.452
2012.755.452
2012.772.452
2012.773.452
2012.802.452
2012.827.452
2012.828.452
2012.843.452
2012.856.452
2012.861.452

Beslut
5. Disposition av 2011 års anslag för bullerskydd Österleden/
Wämöleden till projekt Kristianopels campingplats.
Dnr 2012.805.845
6. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt Sjuhalla pstn.
Dnr 2012.906.349

forts. § 77
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forts. § 77
7. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt AWA-vägen.
Dnr 2012.907.349
8. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt Ringkanalen, Rödeby.
Dnr 2012.908.349
9. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt markarbeten Bredavik.
Dnr 2012.914.349
10. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt tryckavlopp Sturkö.
Dnr 2012.915.349
11. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt tryckledning Wämö – Koholmen.
Dnr 2012.916.349
12. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt Frändatorp pstn.
Dnr 2012.917.349
13. Disposition av 2012 års utökade ram för förnyelse till projekt
Citect Koholmen.
Dnr 2012.909.349
14. Disposition av 2012 års utökade ram för förnyelse till projekt
vattenledning Infartsleden.
Dnr 2012.910.349
15. Disposition av 2012 års utökade ram för förnyelse till projekt
markarbeten Karlskrona vattenverk.
Dnr 2012.911.349
16. Disposition av 2012 års anslag för nya VA-ledningar till
projekt nya serviser vatten.
Dnr 2012.912.349
17. Disposition av 2012 års anslag för nya VA-ledningar till
till projekt nya serviser avlopp.
Dnr 2012.913.349
forts. § 77
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forts. § 77
18. Beslutsattestanter fr o m den 20 juni 2012.
Dnr 2011.1251.002

19. Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Lövmarknad 2012.
TN 35/12
Tillfällig lokal trafikföreskrift för Camaro Club om parkering på
Stortorget.
TN 37/12
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a SAIL 2012.
TN 38/12

20. Remissyttrande till Länsstyrelsen angående ändring av lokal
trafikföreskrift på E22 vid Bjärbylund.
Dnr 2012.700.511
21. Remissyttrande till Länsstyrelsen angående framställning om
hastighetsnedsättning på del av väg 736.
Dnr 2012.624.512

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 78
Meddelanden
1. Länsstyrelsens delbeslut, daterat den 6 juni 2012,
dnr 431-23033-12
Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar
inom del av fastigheten Kronotorp 3, fornlämning nr 244 i Augerums
socken, Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2010.873.422

Kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2012
2. § 76
Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun.
Dnr 2012.811.041
3. § 77
Revisionsberättelse år 2011 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
Dnr 2012.905.042
4. § 78
Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Dnr 2012.812.042
5. § 79
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar
och åtgärder motsvarande 50 mnkr.
Dnr 2012.813.041
6. § 86
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 april 2012.
Dnr 2012.814.004
7. § 87
Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1
m fl.
Dnr 2011.1033.736

forts. § 78
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forts. § 78

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2012
8. § 155
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än
5 mnkr.
Dnr 2011.436.042
9. § 156
Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet
per den 31 december 2011.
Dnr 2007.1057.210
10. § 157
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning.
Dnr 2012.390.317
11. .§ 159
Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona.
Dnr 2012.659.311
12. § 160
Projekterings- och investeringstillstånd för Telenor Arena,
Karlskrona.
Dnr 2012.650.821

Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2012
13. § 93
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning.
Dnr 2012.850.023
14. § 94
E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun.
Dnr 2012.849.005
15. § 98
Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig
ekonomiuppföljning.
Dnr 2012.851.041

forts. § 78
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forts. § 78
16. § 99
Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
Dnr 2012.640.041
17. § 100
Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Dnr 2012.246.041
18. § 101
Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Dnr 2004.867.020
19. § 105
Tillskapande av nya beredskapsarbeten.
Dnr 2011.1331.754
20. § 116
Svar på motion om upprustning av vår vackra park.
Dnr 2011.1385.332
21. § 117
Svar på medborgarförslag om Villa Fehr i Nättraby.
Dnr 2012.295.299
22. § 118
Svar på medborgarförslag om upprustning av parkområdet
kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona.
Dnr 2012.172.339
23. Länsstyrelsens beslut den 6 juni 2012, dnr 521-1285-12
Ansökan om tillstånd enligt föreskrifter för Holmsjö och Spjutsbygd
vattenskyddsområden.
Dnr 2012.747.341
24. Uppdrag till nämnder/styrelser enligt beslut i kommunfullmäktige
den 19 juni 2012.
-

Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta
planeringen för kommunens påbörjade stadsförnyelse.

forts. § 78
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forts. § 78
-

Tekniska nämnden får i uppdrag att tills senast 2015 avveckla all energiförsörjning av kommunala fastigheter med fossilt bränsle.

-

Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden får i uppdrag att bilda ett nytt
kommunalt hamnbolag.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med Näringslivsbolaget ta
fram en plan för utveckling av kommunens gästhamnar och en ökning av
antalet båtplatser.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med de kommunala bolagen
finna former för att bredda upphandlingen av driften av kommunens fastigheter
och skötseln av gator och parker.

-

Miljö- och byggnadsnämnden och Tekniska nämnden ska fortsätta med att ta
fram en VA-plan för kommunen.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 24.
_____
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§ 79
Övrigt
- Peter Bäckström (M) ställer fråga angående överenskommelse om
försäljning av del av fastigheten Verkö 3:1 till ABB Fastighet AB.
Beslut i KF den 19 juni 2012 § 106.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
- Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående ändrade regler för
bidrag till friskolor. Hur påverkas hyresintäkterna för tekniska
förvaltningen?
Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens septembersammanträde.
- Lindy Olofsson (M) påpekar olycksrisken vid gångpassager.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 25 september 2012
§ 80

Information
- Ekonomiska effekter på grund av sänkta bidrag till friskolor
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-07-31”

§ 81

Ställföreträdande förvaltningschef

§ 82

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
uppföljning för tekniska nämnden augusti 2012

§ 83

Förslag till taxor 2013

§ 84

Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för Lyckeby Kunskapscentrum

§ 85

Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5

§ 86

Försäljning av fastigheterna Strömsberg 1:44 och 1:50

§ 87

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län

§ 88

Svar på medborgarförslag angående fler sittbänkar mellan
Brohålan och Oljehamnen

§ 89

Svar på medborgarförslag: Anlägg ställplats för husbilar på
Hattholmen

§ 90

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 91

Meddelanden

§ 92

Övrigt

Extra ärende
§ 93
Internkontrollplan 2012
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 25 september 2012 kl 14.00-17.30
Sammanträdet ajourneras kl 15.00-15.25

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 14.00-16.00 § 80 till del av § 82
Veikko Pirkkalainen (S) kl 16.00-17.30 del av § 82 till
§ 92
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström
Liten Evenbratt (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S) kl 14.00-16.00 § 80 till del av
§ 82
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin kl 14.15-17.30
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 14.00-17.00
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 14.00-17.15
Kundservicechef Stefan Petersson VA/Renhållning
kl 14.00-17.00
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl 14.30-17.30
Projektingenjör Ida Löndahl kl 14.00-16.20
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Pia Pålsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf

Justerare

……………………………………
Pia Pålsson

§§ 80 - 93

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 oktober 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………
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§ 80
Information
1. Ekonomiska effekter på grund av sänkta bidrag till
friskolor? Claes-Urban Persson (S) ställde frågan
vid tekniska nämndens augustisammanträde.
Fastighetschef Anders Kumlin besvarar frågan vid
dagens sammanträde.
2. Rapport ”Personalnyckeltal 2012-07-31” är
utsänd till nämndens ledamöter och ersättare.
Dnr 2012.318.026
3. ABB:s ursprungliga planer på att bygga en ACDChall öster om sin befintliga tomt kommer att genomföras. Detta innebär att dom bergmassor som frigörs
kommer att tillfalla kommunen i enlighet med tecknat
avtal. Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
4. Kommunstyrelsen har aviserat möjlighet att styra över delar
av kommunens prognostiserade positiva resultat för året till
underhållsåtgärder mm. Förvaltningen har presenterat förslag på
åtgärder inom gata, park, hamn och fastighet till ett sammanlagt
värde av 16,5 mnkr. Kommunstyrelsen kommer att behandla
frågan den 2 oktober 2012.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.958.023

§ 81
Ställföreträdande förvaltningschef
Nuvarande ställföreträdande teknisk chef, projekteringschef
Jan-Anders Glantz, avgår med pension den 30 september 2012.
Till efterträdare föreslås gatu/parkchef Karl-Johan Svärd.
Yrkande
Claes-Urban Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att utse gatu/parkchef Karl-Johan Svärd till ställföreträdande
teknisk chef från och med den1 oktober 2012.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2012.159.042

§ 82
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 17 september 2012
lämnat delårsrapport per augusti 2012 till tekniska nämnden för behandling
och beslut.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete
mot god ekonomisk hushållning har följande mål antagits av
kommunfullmäktige för 2012. Uppföljning av målen redovisas enligt
nedan:
KF-mål: Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka
årligen i förhållande till det oplanerade.
Uppföljning:
Fastigheter: Det planerade underhållet uppgick 2011 till 23,1 mnkr och det
oplanerade underhållet uppgick samma år till 17,6 mnkr. Kvoten är 1,31 för
2011. För 2012 uppgår budgeten för det planerade respektive oplanerade
till 21,5 mnkr respektive 13,5 mnkr, vilket ger kvoten 1,59.
Prognos: målet kommer att uppnås.
Vägar: Det planerade underhållet uppgick den 31 augusti 2011 till
2,0 mnkr och det oplanerade underhållet uppgick samma år till
1,5 mnkr. Kvoten är 1,35 för 2011. Den 31 augusti 2012 uppgår budgeten
för det planerade respektive oplanerade till 5,2 mnkr respektive 0,6 mnkr,
vilket ger kvoten 8,5. Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska
sitt beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska Karlskrona
kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av fossila bränslen.
Uppföljning: Avvecklingen fortskrider enligt plan. Under 2012 kommer
tre till fyra anläggningar att konverteras.
Prognos: målet kommer att uppnås.
forts. § 82
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forts. § 82
KF-mål: Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens
fastigheter och anläggningar ska minska årligen.
Uppföljning: Målet mäts på årsbasis vid varje årsskifte.
Energiförbrukningen per den 31 december 2011 uppgick till 98 kWh/kvm.
Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik ska minska årligen.
Uppföljning: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik är den 30 april 2012 430 kWh per ljuspunkt, jämförelsetal den
31 december 2010-12-31 är 452 kWh per ljuspunkt.
Energiförbrukningen för gatubelysning beräknas på effekt och
drifttid. KLIMP-anslag avseende dimring är godkänt och arbeten pågår
avseende byte till lågeffektarmaturer och dimring.
År 2011 har dimring installerats i 23 el-stationer, vilket ger att
ca 2 500 armaturer är dimrade. Under första halvåret 2012 har
ytterligare15 el-stationer installerat dimringsutrustning, vilket
innebär att ytterligare ca 1 500 armaturer har dimrats. Beräknad
effektsänkning ca 25-30 %, prognos för 2012 är 410 kWh.
Under hösten - vintern kommer ytterligare ca 1 400 kvicksilverarmaturer
att bytas ut. Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka med minst två
år 2012.
Uppföljning: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg har minskat till en,
Kristianopel miste sin flagg vid inspektionen den 2 juli 2012,
detta gäller även Stumholmens badplats på grund av Marinmuseets
tillfälliga ombyggnad för uppförande av ubåtshall.
Prognos: målet kommer inte att uppnås.
KF-mål: Antalet flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska
öka årligen.
Uppföljning: Andelen flerfamiljshus som valt sortering har sedan
den 31 augusti 2011 ökat med 2,9 % eller med 56 abonnemang/ tjänster.
Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka
årligen.
Uppföljning: Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall har
sedan den 31 augusti 2011 ökat med 1,2 % eller med 219 abonnemangs/
tjänster. Prognos: målet kommer att uppnås.

forts. § 82
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Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive
VA-verksamheten överensstämmer med budgeterat resultat.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +2 mnkr för att
komma till rätta med det negativa egna kapitalet.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med
budgeterat resultat.
Gata/parkverksamhet prognos 2012 är nollresultat.
Hamnverksamhet prognos 2012 är nollresultat.
Fastighetsverksamhet prognos 2012 är nollresultat.
VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2012 är nollresultat.

Uppdrag
- Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
tillsammans med lokala krafter titta på möjligheten att uppföra automatiska
serviceuppställningsplatser för husbilar i Karlskrona kommun.
Möte är inbokat med branschorganisationen SCR för att tydliggöra
husbilsägarnas behov och önskemål.
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har fått i uppdrag att bilda ett
nytt kommunalt hamnbolag.
Ett samarbets- och nyttjanderättsavtal mellan tekniska förvaltningen och
hamnbolaget är under framtagande. Tidplanen är att ärendet skall
behandlas i tekniska nämnden i oktober, kommunstyrelsen i november och
kommunfullmäktige i december månad.

Budgetavvikelse för perioden
- för tekniska nämndens verksamheter exkl. VA-verksamhet +8 494 tkr,
samt för tekniska nämndens VA-verksamhet +149 tkr

forts. § 82
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minus = negativt resultai tkr

Tekniska nämndens
skattefinansierade verksamheter

Centrala verksamheter
Gata/park
Hamn
Fastighet
Renhållning
Summa

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget
-579
-1 840
1 304
7 922
1 686
8 494

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
27 036
83 433
18 609
467 112
49 400
645 590

minus = negativt resultai tkr

Tekniska nämndens
avgiftsfinansierade verksamheter

Vatten- och avlopp
Summa

Resultat
Budgetför perioden
omslutning
avvikelse
mot budget
149
132 399
149
132 399

Den positiva budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på:
- Byggledning arbete, budgetavvikelse -1,5 mnkr
- Verksamhetsfastigheter, budgetavvikelse +10,6 mnkr
- förbrukning värme, +3,5 mnkr
- förbrukning el, +1,0 mnkr
- planerat underhåll, +0,4 mnkr
- externa hyresintäkter, +1,2 mnkr
- externa hyreskostnader, +1,0 mnkr
- myndighetsbesiktningar, +0,4 mnkr
- kapitalkostnader, +3,2 mnkr
- Periodens underskott avseende väghållning på -2 mnkr beror till största
delen på planerat och akut asfaltsunderhåll, vilket finansieras av ökade
parkeringsintäkter som redovisas under verksamhet gatuparkering.
- Periodens underskott avseende trafikbelysning på -0,4 mnkr beror på
energieffektiva investeringar ( KLIMP-projektet) ännu ej fått ekonomisk
genomslag samt att förhandling pågår med elbolagen om nya elavtal.

forts. § 82
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- Väg/trafikadministrations överskott på 0,6 mnkr beror på medvetna
besparingar för att möta underskott i övriga verksamheter.
- Verksamheten parkområden/gatuplantering är periodiserad, men då
årets växtsäsong varit mer intensiv än budgeterat har verksamheten för
perioden ett underskott på -0,6 mnkr.
- Campingplatser/stugområdens underskott på -0,3 mnkr beror på en ej
budgeterad satsning på Kristianopels camping inför årets säsong.
- Gatuparkeringens resultat för perioden är 1,2 mnkr.
Renhållningsverksamheten visar ett resultat på +1,7 mnkr. Orsak till
renhållningens positiva resultat är att sju av nio återvinningscentraler
byggts om, Holmsjö och Aspö återstår. En del kompletteringar med
asfaltering, staket mm kommer att åtgärdas i höst på bland annat Hasslö.
Intäkterna ligger över budget vilket också påverkar resultatet.
Rapporten har lämnats till serviceförvaltningen den 15 september 2012.
Förvaltningschef Anders Jaryd, Gun-Britt Sirbäck ansvarig controller TF,
fastighetschef Anders Kumlin, gatu/parkchef Karl-Johan Svärd och
VA/Renhållningschef föredrar ärendet. Karl-Johan Svärd föredrar även
hamnavdelningens budgetuppföljning.
Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 augusti 2012, samt
2. att överlämna budgetuppföljningen till kommunrevisionen.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen, gata/parkavdelningen,
VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2012.963.041

§ 83
Förslag till taxor 2013
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att direktiven
för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad
löne- och prisökning. Taxeförslaget har därför anpassats till den allmänna
prisutvecklingen.
Tekniska nämndens taxeförslag, daterat den 11 september 2012, följer
budgetdirektiven och 2013 års taxor har räknats upp 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 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.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga.
Offentlig plats, kap 14
Taxan har omarbetats i samråd med representanter från Arenabolaget.
Som ett steg i ambitionen att öka antalet evenemang i Karlskrona föreslås
en sänkning av befintliga taxor avseende upplåtelse av Stortorget med flera
platser. Vidare ändras antalet taxegrupper från tre till två och en
administrativ avgift tas endast ut för ideella och kommersiella evenemang
utan inträde.
Ny taxa har tillkommit för båtuppläggning på anvisad mark.
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Ny taxa masonitstugor, kap 16
Taxan har godkänts genom majoritetsbeslut i Dragsö masonitstugeförening.
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende prissättning av
kommunens olika koloniområden. De politiska direktiven har varit att ge
föreningarna i koloniområdena ett ökat ansvar i form av självförvaltning.
Den nya taxan består dels av pris för ianspråktagen markyta och dels pris
för servicekostnad. Servicekostnaden ska täcka kostnaden för sanitetsbyggnader, sopor, vatten, fakturering, skötsel av stigar etc.
Servicekostnaden är uppdelad på två taxegrupper och är lägre för dem
som är anslutna till självförvaltningsavtal, då exempelvis föreningen själva
fakturerar stugägarna.
Vidare föreslås en ny fast avgift vid försäljning av stugor/överlåtelse av
arrende, med anledning av att det medför en administrativ kostnad för
kommunen.
Taxa djurkrematoriet, kap 18
Minskat antal kremeringar samt höjt oljepris, är anledningen till föreslagen
taxehöjning. Efter föreslagen höjning är Karlskronas taxa fortfarande lägre
än grannkommunernas taxor för motsvarande tjänster.
Taxa för laboratorietjänster, kap 20
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
VA-Taxa, kap 21
VA-taxans rörliga avgift har de senaste åren höjts med 62,5 öre m3 och
den fasta avgiften har höjts med 10,42 kr i månaden eller 125 kr per år
inklusive moms i brukningsavgiften.
Den rörliga avgiften höjs med 1,25 kr till 26,25 kr per kubikmeter inkl
moms. Den fasta avgiften för villor föreslås höjas med 192 kr/år till
4 200 kr/år inkl moms, vilket blir en höjning med 16 kr/mån.
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Nedan beskrivs förändringarna i anläggningsavgifter och brukningsavgifter
i 2013 års VA-taxa.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2013 att brukningsavgiften höjs med
5 % inklusive moms på samtliga avgifter. Detta ger en intäktsökning med
5 mnkr.
Avgiftshöjningen krävs för VA-verksamheten ska täcka ökade kostnader
såsom
- kapitalkostnader på de etapper som är färdigställda i Johannishusåsen,
infiltrationsdammar och överföringsledning från vattenverket till E 22,
1 mnkr.
- löneökningar, ökade kemikaliekostnader och övriga kostnadsökningar,
2 mnkr, samt
- att återställa del av eget kapital från bokslut 2011, 1,8 mnkr.
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att finansiera
ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i Karlskrona
vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår investeringen till 375 mnkr
som ger en ökad kapitalkostnad och driftkostnad med 20 mnkr/år.
Anläggningsavgiften höjs med 10 % på samtliga avgifter.
Anläggningsavgiften behöver höjas med ca 10 % årligen till ca 200 000 kr
på tre år för en villatomt på 1 000 m2. Vid utbyggnad i kommunala
bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften utbyggnadskostnaden.
Karlskrona kommun har startat arbetet med en VA-plan som innebär att
kommunen kommer att bygga ut kommunalt ledningsnät till ett antal
tätbebyggelser.
En kraftig utbyggnad av privat VA-sanering har genomförts av föreningar
och kostnaden uppgår normalt till 125 000 kr - 200 000 kr. Många
fastighetsägare tvekar därför inför privat utbyggnad, för att de tycker att
kommunen skall bygga ut istället så kostnaden blir lägre för kunden.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3
innebär en höjd månadskostnad med 36 kr eller 432 kr/år.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från 157 813
kr till 173 595 kr.
VA-taxan 2012 redovisas för första gången inklusive moms på 25 %.
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Renhållningstaxa, kap 22
Taxeförslaget innebär att höjningar görs endast ur miljösynpunkt.
Samtliga osorterade abonnemang- och latrintaxor höjs med 10 % både på
fast och rörlig avgift.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 med undantag för latrin och
osorterade abonnemang som har höjts med 10 % årligen för att uppmuntra
till sorterade abonnemang och för att få bort all latrinhantering.
Avgift för ej utsatt kärl på 60 kr är borttagen. Orsaken kan vara att kunden
inte behöver tömning på grund av resa eller annan orsak och då ska ingen
avgift utgå.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för kärlbyte till mindre kärl
bort. Kunden debiteras endast vid byte till större kärl. Detta för att motivera
en högre sorteringsgrad.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för att byta till längre
tidsintervall på tömningarna bort. Kunden debiteras endas vid byte till
tätare hämtningsintervall, för att motivera en mer miljömässig
avfallshämtning.
Gemensamhetsanläggningar kommer att debiteras enligt taxa för
flerfamiljshus. Dessa taxor är något lägre än för summan av antalet
vanliga villor. Det ska vara en ekonomisk vinst i att ha gemensam
anläggning och genererar även färre stopp för renhållaren och blir en
miljömässig vinst.
Timtaxan för tömning av fettavskiljare höjs med 125 kr/timme. Avgiften höjs
för att renspolning av fettavskiljaren ska utföras vid varje tömning.
Taxan per kubikmeter vid tömning av fettavskiljare sänks med 615
kr/timme. Avgiften är onödigt hög.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
Yrkanden
Jörgen Johansson (C) yrkar att förslag till administrativ avgift för upplåtelse
av offentlig plats utgår avseende Lyckeby torg, Jämjö torg och
Kristianopels hamnområde.
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Åke Håkansson (S) yrkar att ingen administrativ avgift ska tas ut för ideella
föreningar för hyra av: Klaipedaplatsen, Stortorget, Hoglands Park,
Lyckeby torg, Kristianopels hamnområde och kommunal mark söder om
Marinmuseet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Jörgen Johanssons yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Åke Håkanssons yrkande
Tekniska nämnden beslutar enligt Åke Håkanssons yrkande.
Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att avslå tekniska förvaltningens förslag att ta ut en administrativ avgift
för ideella föreningar för hyra av: Klaipedaplatsen, Stortorget, Hoglands
Park, Lyckeby torg, Kristianopels hamnområde och kommunal mark söder
om Marinmuseet,
2. att bifalla Åke Håkanssons yrkande att ingen administrativ avgift ska
tas ut för ideella föreningar för hyra av: Klaipedaplatsen, Stortorget,
Hoglands Park, Lyckeby torg, Kristianopels hamnområde och kommunal
mark söder om Marinmuseet.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa taxor för 2013.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2012-09-25

16

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2012.944.291

§ 84
Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för
Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 18 juli 2012 att lämna i
uppdrag till tekniska förvaltningen att ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för etablering av Lyckeby Kunskapscenter (LKC).
Etableringen av LKC är följden av det beslut gällande kommunens
skolorganisation som fattades i kommunfullmäktige den 26 april 2012.
Beslutet innebär bland annat att Lyckebyskolan tomställs och att
verksamheten flyttas till Vedebyskolan. Till Vedebyskolan flyttas även
särskoleverksamheten på Lyckåskolan samt särskoleverksamheten
årskurs 7-9 på Rosenfeldtskolan. Tillsammans med befintlig verksamhet
på Vedebyskolan kommer dessa enheter att bilda det nya LKC; ett
kunskapscentrum med pedagogisk inriktning mot Språk och Science.
Samlokaliseringen av verksamheterna möjliggör ett mer effektivt
resursutnyttjande av kompetens och lokaler. Med en samlad kompetens,
såväl ämnesmässigt som specialpedagogiskt, får skolan bättre möjligheter
att möta olika elevers behov för ett framgångsrikt lärande.
Det färdigställda LKC kommer att omfatta förskoleklass, grundskola
årskurs 1-9, särskola årskurs 1-9 samt fritidshem.
Totalt kommer cirka 550 elever att ha sin hemvist på skolan.
Vedebyskolans befintliga lokaler klarar inte att tillgodose det ökade
lokalbehov som uppstår när verksamheterna samlokaliseras. De kritiska
punkter som pekats ut är bland annat idrottshallen, specialsalarna och
matsalen.
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Etableringen av Lyckeby Kunskapscentrum kommer i grova drag att
innebära följande:
- Ny byggnad på 100 m² för fritidsverksamhet uppförs intill befintlig
förskolebyggnad. I befintlig förskolebyggnad utförs även ombyggnation
för att anpassa lokalerna för den nya verksamheten.
- Nybyggnad på 350 m² för Science Center uppförs intill befintligt
skyddsrum.
- Källarplanet i huvudbyggnaden öppnas upp och byggs om för att
inrymma teknik- och träslöjdsundervisning. Ombyggnationen omfattar
ca 120 m² och medför även markarbeten. Takhöjden är låg i källarplanet
(2,23 m), vilket innebär att en bygglovsprövning kan medföra att lokalerna
inte får användas för undervisning. Om så blir fallet måste detta lokalbehov lösas genom nybyggnation av motsvarande yta, något som innebär
en fördyrning i projektet och inte ryms inom ramen för denna investering.
- Fyra befintliga NO-salar byggs om till vanliga undervisningssalar.
- Klubb, textilsslöjd och matteverkstad inryms i befintligt skyddsrum. Detta
innebär ombyggnation i skyddsrummet samt att ventilationen måste
förbättras. Ombyggnationen omfattar cirka 140 m².
- Gymnastiksalen byggs om så att den skall gå att dela upp i tre salar i
stället för i två. Till detta kommer att två nya omklädningsrum samt
duschrum byggs till den befintliga byggnaden.
Sammantaget kräver åtgärderna en investering på 21,5 mnkr. Av dessa
21,5 mnkr beräknas projekteringskostnaden uppgå till 1,5 mnkr.
Investeringen genererar en ökad hyra för barn- och ungdomsförvaltningen
på 2 mnkr/år.
Investeringen finansieras genom investeringsanslaget för
grundskolor/förskolor 2013.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 18 september 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekteringstillstånd för etablering av Lyckeby
Kunskapscentrum,
2. att meddela investeringstillstånd för etablering av Lyckeby
Kunskapscentrum,
3. att investeringsutgiften på 21 500 000 kronor finansieras ur
investeringsanslag
- Stadsbiblioteket
2 000 000 kronor
- Handikappanpassning fastigheter 2010
5 005 000 kronor
- Handikappanpassning fastigheter 2012
1 000 000 kronor
- Gruppboende Backabo, överskott
4 000 000 kronor
- Tullskolan, överskott
2 995 000 kronor
- 2013 års anslag fastighetsverksamhet
6 500 000 kronor.
4. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2012.991.253

§ 85
Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5
I samband med att handikappförvaltningen nu flyttar sin verksamhet för
korttidsboende för vuxna till nya lokaler på Drottninggatan 38, kommer
fastigheten på Ragnar Jändels väg 1 att tomställas.
Handikappförvaltningen är i och med detta inte längre intresserade av att
bedriva någon verksamhet i den aktuella fastigheten, då denna fastighet
varken är ändamålsenlig för boende eller daglig verksamhet.
När kommunala lokaler tomställs är det fastighetsavdelningens uppdrag
att hitta en alternativ användning av lokalerna. I de fall då lokalerna inte
bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen kan lokalerna föreslås
att avyttras.
Fastighet Kopparsticket 5 med adress Ragnar Jändels väg 1, ligger i
bostadsområdet Spandelstorp. Om kommunen fortsättningsvis skall
bedriva boendeverksamhet i fastigheten har räddningstjänsten ett stort
krav på omfattande ombyggnation för att fastigheten skall uppfylla de krav
som finns enligt BBR (Boverkets ByggRegler). När nuvarande verksamhet
flyttar bedöms nyttan av att bibehålla fastigheten i kommunal ägo vara
obefintlig.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 18 september
2012, att fastigheten bjuds ut till försäljning.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten
Kopparsticket 5, Karlskrona.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2012.971.291

§ 86
Försäljning av fastigheterna Strömsberg 1:44 och 1:50
Som en följd av barn- och ungdomsnämndens beslut att stänga
verksamheten på Strömsbergs skola har barn- och ungdomsförvaltningen sagt upp lokalerna för avflyttning.
Sista dag för avflyttning är den 30 juni 2013 under förutsätter att
barn- och ungdomsförvaltningens tidplan håller.
När kommunala lokaler tomställs är fastighetsavdelningens uppdrag att
hitta en alternativ användning av lokalerna. Ett sätt kan vara att inrymma
annan kommunal verksamhet, ett annat kan vara att hyra ut lokalerna till
extern intressent, om sådan finns. I de fall då lokalerna inte bedöms vara
av strategisk betydelse för kommunen kan lokalerna avyttras.
Strömsbergs skola finns i två fastigheter; Strömsberg 1:44 och
Strömsberg 1:50. När skolan flyttat bedöms nyttan av att behålla
fastigheterna i kommunal ägo vara obefintlig.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 18 september
2012, att fastigheterna bjuds ut till försäljning.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheterna
Strömsberg 1:44 och Strömsberg 1:40.Karlskrona.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-09-25

21

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2012.901.018

§ 87
Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad översiktsplan är föremål för samråd och tekniska förvaltningen
har erhållit densamma för yttrande. Tekniska förvaltningen har medverkat
i arbetet med översiktsplanen och har inget att erinra mot förslaget.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.151.312)
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2012.634.339

§ 88
Svar på medborgarförslag angående fler sittbänkar mellan Brohålan
och Oljehamnen
Hans Larsson har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen sätter ut
3-4 sittbänkar mellan Brohålan och Oljehamnen.
Tekniska förvaltningens bedömning är att det inte är någon bra plats att
placera ut sittbänkar på. Med den starkt trafikerade infartsleden i ryggen
och en flitigt trafikerad cykelväg framför anser förvaltningen det olämpligt
att placera bänkar mellan dessa vägar.
Föreslagen placering kräver dessutom en utfyllnad, med därtill ökad
kostnad. Det finns bänkar framme vid hamnplanen och i andra änden vid
Preemmacken och går man runt macken finns där en stor grusplan där
det också finns bänkar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 20 augusti 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.20.315)
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2012.170.315

§ 89
Svar på medborgarförslag: Anlägg ställplats för husbilar på
Hattholmen
Ing-Marie Björnbäck, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
en ställplats för husbilar anordnas på Hattholmen med möjlighet till
toaletter, duschar, el och även möjlighet för tömning av latrin- och
gråvatten. Vidare föreslås att befintliga träd behålles och att en gräsmatta
anläggs.
Efter att nu oljecisternerna på Hattholmen flyttats pågår en utredning
avseende det aktuella områdets framtida användning. I avvaktan härpå
bör inga nya verksamheter etableras inom området.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 28 augusti 2012,
att frågan om eventuell ställplats för husbilar enligt medborgarförslaget
prövas i kommande planering för Hattholmen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 augusti 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget om ställplats för husbilar på Hattholmen skall
anses vara besvarat.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-09-25

24

Sammanträdesprotokoll

§ 90
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 21 augusti.
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2012.928.452
2012.938.452
2012.951.452
2012.953.452
2012.953.452

Beslut
3. Beslut om utbetalning för inlösen av avloppsanläggning vid
anslutning till kommunalt avlopp.
Dnr 2012.943.353
4. Disposition av anslag för Stadsmiljöprogrammet, vattenspel/lek
Hoglands park till projekt Blekingegatan.
Dnr 2010.303.537
5. Disposition av anslag för Stadsmiljöprogrammet, vattenspel/lek
Hoglands park till projekt Ristorgstrappan.
Dnr 2010.361.311
6. Disposition av 2012 års anslag för Stadsparksvandringsled
Skärva 2006 till projekt Gissleviks Camping.
Dnr 2012.1001.845
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forts. § 90
7. Lokala trafikföreskrifter
- Tillfällig lokal trafikföreskrift på grund av bilkortege genomförd av
Carlskrona Cruising Club, Karlskrona kommun.
TN 54/12
- Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Ringvägen,
Karlskrona kommun.
TN 55/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon
på Salviagatan, Karlskrona kommun.
TN 56/12
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Handelsvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 57/12
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Idrottsvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 58 - 65/12
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Fredriksdalsvägen i
Nättraby, Karlskrona kommun
TN 66 - 67/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon
på Idrottsvägens lokalgata i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 68/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart med fordon från
Idrottsvägen in på parkeringsplatsen vid fastigheten Västra Nättraby
6:67 i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 69/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart med fordon från
parkeringsplatsen vid fastigheten Västra Nättraby 6:67 in på Idrottsvägen i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 70/12
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 91
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2012 § 191
Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd
för anpassning av delar Sturkö skola till förskola.
Dnr 2010.331.291
2. Förvaltningsrätten i Växjö
Mål nr 2652-12
avseende överprövning enligt lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
Dnr 2012.491.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-2.
_____
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§ 92
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) påpekar att det saknas fikabord och bänkar
vid Kungsbron.
2. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående den digitala
bildväxlaren vid Mekonomen.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
En utförligare rapport kommer att lämnas vid nästa sammanträde.
3. Ordföranden tackar Jan-Anders Glantz för det arbete han lagt
ner som projekteringschef mm i Karlskrona kommun och överlämnar
en blomma.
_____
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Tekniska förvaltningen/samliga avdelningar
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck
Personalspecialist Sussie Rantil
Controller Olle Karlsson, KLF
Akten

2012.1019.040

Extra ärende
§ 93
Kommunfullmäktig fattade den 18 december 2008, § 176, beslut
om att varje nämnd och styrelse senast i februari varje år ska anta
en plan för den interna kontrollen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 13 september 2012,
inkommit med ett beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för 2012.
_____
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§ 94 Information
Investeringsuppföljning per den 30 september 2012 och prognos 2012
Extra anslag till underhåll mm
Uppföljning ny parkeringsstrategi

§ 95 Sammanträdesplan 2013
§ 96 Investeringstillstånd för paviljong, lekplats och vatten- & islek i
Hoglands Park
Ärendet utgår.
§ 97 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 98 Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 99 Riktlinjer för inomhusklimat
§ 100 Rivning av kommunala byggnader, Torhamn 11:1
Ärendet utgår.
§ 101 Rivning av Snäckan i Hoglands Park
§ 102 Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA
§ 103 Borttagning av gratis parkering för miljöbilar
§ 104 Svar på medborgarförslag: Ändra (ta bort) det inrättade
parkeringsförbudet på Trossös parkeringsplatser och återföra
temporärt skyltat parkeringsförbud i samband med
gatusopning
§ 105 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 106 Meddelanden
§ 107 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 30 oktober 2012 kl 14.00 -17.30
Sammanträdet ajourneras kl 16.00-16.05

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) kl 14.00-16.10 §§ 94-96
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Camilla Persson (S) kl 16.10-17.30 §§ 97-107
Liten Evenbratt (S)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S) kl 14.00-16.10 §§ 94-96
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Ingenjör SRÖ Media Jan-Olof Johansson kl 14.00-16.55
Miljöingenjör Jessica Karlsson kl 14.00-16.45
Renhållningsingenjör Christer Carlsson
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Rörnätschef Peter Håkansson
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 94 - 107

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 12 november 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 94
Information
1. Investeringsuppföljning per 30 september 2012 och prognos 2012.
Dnr 2012.159.042
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar.
2. Underhåll och andra insatser som kan utföras med extra budgetanslag 2012.
Dnr 2012.1172.043
3. Uppföljning av ny parkeringsstrategi
- Parkeringsintäkter t o m september 2012.
- Kalkyl intäktsplanering 2013.
- Budgeterade kostnader för 2013.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.1085.100

§ 95
Sammanträdesplan 2013
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämndens sammanträden 2013.
Tekniska nämnden beslutar
1. att flytta sammanträdet den 18 juni till den 17 juni, samt
2. att i övrigt anta sammanträdesplanen för 2013.
_____
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Akten

2012.1126.332

§ 96
Investeringstillstånd för paviljong, lekplats och vatten- & islek i
Hoglands park
Hoglands Park är en central mötesplats i Karlskrona både historiskt och
kanske i än högre grad för framtiden. Lokalisering av centrumhållplatsen
vid Parkgatan och den generella centrumutvecklingen ger stöd för detta
påstående. 2013 är det 150 år sedan parken senast genomgick en
komplett upprustning.
Ramböll med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har arbetat fram en
utvecklingsplan för Hoglands Park daterad januari 2009, som är
presenterad och godkänd i kommunstyrelsen den 1 december 2009.
Utvecklingsplanen redovisar bland annat en förnyelse av innehållet i södra
delen av parken med ett nytt schweizeri (café), ny lekplats och en ny yta
för vattenlek och isbana vintertid.
Befintlig lekplats i sydöstra delen av parken föreslår tekniska förvaltningen
omgestaltas och ges ett innehåll som ökar parkens attraktionskraft och
betydelse som mötesplats i staden. Lekplatsen kommer naturligtvis att
tillgänglighetsanpassas.
I den sydvästra delen föreslås en plats som förstärker parkens uttryck och
innehåll och sommartid inbjuder till vattenlek, för att under vintertid
omvandlas till isbana.
En viktig del av förnyelsen som också lyfts fram i utvecklingsplanen är att
använda modern ljussättning och belysningsteknik för att ge en
spännande och trygg helhetsupplevelse i denna del av parken
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Ovanstående satsningar ger en total kalkylerad investering på 12 mnkr
med en översiktlig fördelning enligt följande:
-

ny paviljong ca 150 kvm
markarbeten, inkl belysning
ny lekplats
vattenlek/isbana

6 mnkr
1 mnkr
3 mnkr
2 mnkr

Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

Belopp tkr
jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
maj-13
jun-13

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Summa

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

12 000 tkr

Ökade drift- och kapitalkostnader beräknas till ca 1150 000 kronor per år
med en internränta på 2,9 %. Ökade parkeringsintäkter föreslås täcka
dessa ökade kostnader.
Drift- och kapitalkostnader, i tkr
Driftskostnad
Avskrivning
Internränta
Summa

2013
50
356
174
580

2014
100
712
338
1 150

Totalt
2015
100
712
317
1 129

avskrivningstid 33,33,10,10 år
internränta
2,9%

Finansiering av drift- och kapitalkostnaderna
genom utökade parkeringsintäkter

Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 5 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl 16.00-16.05.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2012.266.450

§ 97
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning
för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 23 maj 2011 och den behöver revideras med vissa förtydliganden
och mindre ändringar.
Förändringar:
§ 3.1.1
§ 4.2
§ 4.3.1
§ 4.4
§ 4.7
§ 4.9
§ 4.10
§ 4.13
§ 5.3 Villkoren för gemensamt hämtningsställe har förtydligats.
§ 8.7 Villkoren för gemensamt hämtningsställe har förtydligats.
§ 8.8 Villkor för debitering av grundavgift vid befrielse.
§ 8.9 Villkor för debitering av grundavgift vid uppehåll.
Ikraftträdande
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning
enligt 15 kap §15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning
inte behöver beaktas.

forts. § 97
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-10-30

9

Sammanträdesprotokoll

forts. § 97
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Miljöingenjör Jessica Karlsson och renhållningsingenjör Christer
Carlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att revidera gällande renhållningsordning avseende mindre ändringar i
gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, Ansvarig controller TF
Akten

2012.1109.225

§ 98
Investeringstillstånd energiinvesteringar
I fastighetsutredningen, som redovisades för kommunstyrelsen i april 2012
presenterades förslag på hur fastighetsförvaltningen kan effektivisera och
spara upp till 10 % av förvaltningskostnaderna, exklusive kapitalkostnader,
underhållskostnader och externa hyreskostnader.
Huvuddelen av besparingarna kommer från investeringar i energibesparande åtgärder, vilket fastighetsavdelningen arbetat fokuserat på
sedan 2005, med mycket goda resultat. För att möjliggöra de önskade
besparingarna inom energiområdet äskades utökade investeringsramar
om totalt 56 mnkr, vilket kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2012.
Den utökade investeringsramen fördelar sig över åren enligt följande.
2012
6 mnkr
2013
16 mnkr
2014
16 mnkr
2015
9 mnkr
2016
9 mnkr
Summa

56 mnkr

I tabellen nedan framgår vilka investeringar som ingår i ansökan om
investeringstillstånd. De uppgår sammanlagt till ett belopp på 7,1 mnkr och
ska finansieras med 6 mnkr från 2012 års ram samt med 1,1 mnkr ur 2013
års ram.
Den beräknade besparingseffekt av de planerade investeringarna uppgår
till drygt en miljon kWh. Med ett energipris på 0,80 kr/kWh ger det en årlig
besparing på drygt 800 tkr, vilket ger en genomsnittlig avkastning på drygt
10 %. I takt med att energipriserna stiger ökar besparingseffekten i kronor.
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I kalkylerna har använts nominella värden och inga nuvärdesberäkningar har gjorts.
Avskriv- Årlig be- Genomsnittlig
Investering ningstid sparing
avkastning
i kr
i år
i kWh
i%
Fönsterbyte Psilander
220 fönster bytes till energiglas
1 250 000
30
123 000
7,7
Fönsterbyte Östersjöskolan
108 fönster bytes till energiglas
325 000
30
29 500
7,1
Tilläggsisolering vind
Byggnad Thor (Kustbevakningen)
9 700
30
2 000
16,0
Tilläggsisolering vind
Sparresalen
13 500
30
2 800
16,1
Tilläggsisolering vind
Östersjöskolan
38 200
30
9 100
18,7
Tilläggsisolering vind
Hästöskolan, gamla delen
37 100
30
6 700
14,1
Tilläggsisolering vind
Hästöskolan, gymnastikhall
39 700
30
7 800
15,4
Tilläggsisolering vind
Hästöskolan, norra byggnaden
58 100
30
10 700
14,5
Tilläggsisolering vind
Sjöstjerna, Torgbacken
53 900
30
10 500
15,3
Tilläggsisolering vind
Ostermansgatan
16 100
30
4 500
17,1
Tilläggsisolering vind
Östra Torpskolan
184 600
30
40 000
17,0
Installation fjärrvärme
Jändelskolan
1 350 000
25
243 000
28,7
Installation närvarostyrd bel
Jändelskolan
260 000
15
18 889
4,4
Installation värmepumpar
Mörtövägen 4
185 000
15
8 875
9,9
Installation värmepumpar
Rödeby brandstation
275 000
15
11 250
7,2
Inst vent med värmeåtervinning Varmbadhus
1 165 000
25
137 000
9,2
Installation närvarostyrd bel
Simhallen, Trossö
225 000
15
59 400
34,1
Inst vent med värmeåtervinning Rödebyskolan
815 000
25
196 000
21,4
Inst vent med värmeåtervinning Hästöskolan
800 000
25
98 000
9,2
Summa
7 100 900
1 019 014
Åtgärd

Beskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 11 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar,
samt
2. att investeringsutgiften på 7 100 000 kronor, finansieras med
6 000 000 kronor ur 2012 års investeringsram för fastighetsverksamheten
och 1 100 000 kronor ur 2013 års investeringsram för fastighetsverksamheten.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Akten

2012.1107.225

§ 99
Riktlinjer för inomhusklimat
Som ett led i att ytterligare effektivisera energiförbrukningen och samtidigt
skapa enhetliga riktlinjer för inomhusklimatet, i första hand för kommunens
egna fastigheter men på sikt är ambitionen att detta även skall gälla
inhyrda fastigheter, har fastighetsavdelningen tagit fram riktlinjer för
inomhusklimatet.
Framtagandet av dessa har skett genom inhämtning av information från
tekniska förvaltningens samarbete med övriga nätverkskommuner; Växjö,
Kristianstad, Halmstad, Lund och Helsingborg, vilka har kommit olika långt
med motsvarande arbete. Tekniska förvaltningen har också inhämtat
information och riktlinjer från Arbetsmiljöverket och Boverket för att
säkerställa att lagkrav och dylikt efterlevs. Vidare har också riktlinjerna
presenterats för samtliga förvaltningar och dessa har fått komma med
synpunkter, vilka sedan tagit hänsyn till i den slutliga utformningen.
Riktlinjerna kommer att bli ett viktigt verktyg för fastighetsverksamhetens
företrädare i den dagliga kontakten med de verksamheter som finns i våra
lokaler. Idag är exempelvis diskussioner om vilka temperaturer som ska
råda i lokalerna en vanlig återkommande fråga, som ibland skapar onödig
irritation. Detta är också en anledning till att tekniska förvaltningen för fram
dessa riktlinjer till politiken att besluta om – detta ger större tyngd åt
riktlinjerna, vilket kommer att underlätta vid implementering och
efterlevnad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Jan-Olof Johansson, ingenjör SRÖ Media fastighetsavdelningen,
föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ”Riktlinjer för inomhusklimat” med omedelbar effektuering ut i
verksamheterna.
_____
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Fastighetsavdelningen
Akten

2012.1108.232

§ 100
Rivning av kommunala byggnader, Torhamn 11:1
I det kommunala fastighetsbeståndet finns ett antal byggnader som står
och förfaller, vilket både medför ett dåligt anseende för Karlskrona
kommun samt innebär en risk för personskador eller sakskador om dessa
byggnader blir tillhåll för objudna gäster. Under sommaren har flera
boende i Torhamn hört av sig till fastighetsavdelningen och efterlyst
åtgärder för att antingen rusta upp eller riva före detta biblioteket i
Torhamn, med fastighetsbeteckning Torhamn 11:1.
Byggnaden har stått tom en längre tid och det finns inget behov av
fastigheten för annan kommunal verksamhet. Mark- och exploateringsavdelningen avråder en försäljning av fastigheten för att inte få in en
sakägare till den angränsande skoltomten.
Rivningskostnad är beräknad till 200 000 kronor.
Bokfört värde den 31 december 2011 var 0 kr.
Rivningslov har sökts under oktober.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1127.232

§ 101
Rivning av Snäckan i Hoglands Park
Snäckan i Hoglands Park stängdes av förra vintern på grund av
undermålig hållfasthet och risk för ras. Skälet är att konstruktionen över
tid har blivit murken och dålig.
Den antagna utvecklingsplanen för parken slår fast att Snäckan inte ska
finnas kvar för framtiden. Snäckan är inte funktionell med dålig akustik,
liten och otymplig scenyta, inga omklädningsutrymmen, inga toaletter mm.
Tekniska förvaltningen förordar i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
rivning!
De extra anslag som kommunstyrelsen beslutat om den 2 oktober 2012,
inrymmer kostnad för denna rivning.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att Snäckan i Hoglands Park rives.
_____
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2012.1059.303

§ 102
Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA
Enligt Lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 skall kommunen
bestämma verksamhetsområde för kommunalt VA där spillvatten, vatten
och dagvatten skall ingå. Ligger fastigheten innanför verksamhetsområdesgränsen säger Lagen om allmänna vattentjänster vilka rättigheter
och skyldigheter kommunen respektive fastighetsägaren har.
Alla fastigheter som ligger innanför verksamhetsområdesgränsen har
t.ex. rätt att begära en servisavsättning för kommunalt VA vid
tomtgränsen.
Ytor för spillvatten och vatten är en utökning av befintliga verksamhetsområden. Verksamhetsområde för dagvatten är nytt och det har inte
funnits tidigare. I samtliga områden finns det VA-ledningar och
fastigheterna är VA-kunder så utökningen innebär inte att kommunen
ska sanera några områden.
Privata VA-föreningar har byggt ut kommunalt VA till ca 2 000 fastigheter
och de ligger inte innanför verksamhetsområdesgränsen i nuläget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson och rörnätschef
Peter Håkansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att revidera verksamhetsområdet för kommunalt VA med utökade
gränser för spillvatten, vatten och dagvatten enligt upprättade
kartor.
_____
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1102.514

§ 103
Förslag 1. Borttagning av gratis parkering för miljöbilar
Gratis parkering för miljöbilar har funnits i Karlskrona kommun sedan
1990-talet. På den tiden var det ett sätt att motivera bilister att köpa
miljöbilar. Allt eftersom utvecklingen har gått framåt är numera nästan
varannan bil en miljöbil. Med anledning härav föreslår tekniska
förvaltningen i skrivelse daterad den 5 oktober 2012 att gratis parkering
för miljöbilar tas bort.
I Karlskrona kommun finns det ca 2 500 parkeringstillstånd för miljöbilar
utfärdade som är giltiga till och med den 31 december 2012.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012 § 26
beslutat föreslå tekniska nämnden besluta
att tillstyrka tekniska förvaltningens förslag att ta bort gratis parkering för
miljöbilar från och med den 1 januari 2013.
I samband med beredningen av ärendet framkom ett alternativt förslag.
Förslag 2. Revidering av miljökrav miljöbilar
På uppdrag av tekniska nämndens ordförande föreslås tekniska nämnden
besluta att gratis parkering av miljöbilar kvarstår men kraven för att fordon
skall klassas som miljöbil höjs den 1 januari 2013 enligt nedan:
- Tillstånd kan endast sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50g
CO²/km.
- Tillståndet medför gratis parkering i samtliga avgiftszoner på Trossö.
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Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Yrkande
Claes-Urban Persson (S) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras.
Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras Idag.
Lars-Göran Forss (M) föreslår att normen för Karlskrona ska vara i
likhet med Regeringens krav för miljöbilskriterier från och med den
1 januari 2013.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att normen för Karlskrona ska vara i likhet med Regeringens krav för
miljöbilskriterier från och med den 1 januari 2013.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.333.514)
Akten

2012.1103.514

§ 104
Svar på medborgarförslag: Ändra (ta bort) det inrättade
parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och
återinför temporärt skyltat parkeringsförbud i samband
med gatusopning
Förslagsställaren anser att den nuvarande ordningen med
parkeringsförbud på parkeringsplatser tre timmar i veckan är
oproportionellt besvärande för de som bor på Trossö.
Vidare att gatusopning varje vecka är orimligt och inte kommer
att genomföras. En annan synpunkt är att om man reser iväg
mer än en vecka kan inte bilen förbli parkerad i
anslutning till hemmet utan måste flyttas.
Anledning till att det infördes parkeringsförbud tre timmar i veckan på
alla gator på Trossö var de senaste snörika vintrarna och de klagomål
tekniska förvaltningen fått p g a att invånare och besökare anser att
staden är ovårdad.
Under dessa tre timmar sopas gatorna, det utförs varje vecka, och
ytterligare underhållsarbeten som vägmålning, belysningsarbeten,
beläggningsarbeten, brunnsarbeten mm. genomförs.
På vintern kan även snön fraktas bort.
Allt detta görs för att staden ska bli trevligare och renare för boende
och besökare.
Tiden som ett fordon får stå parkerat har utökats till sju dygn
på samma ställe utan att flyttas i motsats till tidigare 24 timmar.
En utvärdering av parkeringsförbudet kommer att ske om ett år.
Tekniska nämndens trafikutskottet har vid sammanträde
den 11 oktober 2012 § 28 beslutat föreslå tekniska nämnden
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
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§ 105
Delegation
1. Tekniska nämndens Båtråd
Protokoll från sammanträde den 14 augusti 2012
2. Tekniska nämndens Trafikutskott
- Protokoll från sammanträde den 13 september 2012
- Protokoll från sammanträde den 11 oktober 2012
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 18 september 2012
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.973.452
Dnr 2012.1015.452
Dnr 2012.1121.452
Dnr 2012.1142.452
Dnr 2012.1164.452

Beslut
5. Lokala trafikföreskrifter
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget på grund av Oktoberfest.
TN 71/12
- Lokal trafikföreskrift om parkering på Polhemsgatan, Karlskrona
kommun.
TN 72/12
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i
Nättraby.
TN 92/12
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- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i
Nättraby, Karlskrona kommun
TN 93/12
6. Delegation från personalchefen – lönetillägg för rörläggare
VA/Renhållningsavdelningen.
Dnr 2012.1056.024
7. Disposition av 2012 års anslag för nyanläggnings-/förbättringsarbeten, gata, till projekt förstärkning av befintlig väg Mölletorpsvägen.
Dnr 2012.1050.311
8. Disposition av 2011 års anslag för handikappanpassning gata/
busshållplatser till projekt gångbro Galgamarken.
Dnr 2012.1049.311
9. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag fordon/maskiner
till projekt inköp av stubbfräs.
Dnr 2012.1047.310
10. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag fordon/maskiner
till projekt inköp av tidigare leasad lätt lastbil.
Dnr 2012.1048.310
11. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag hamnen 2012
till projekt hamndelshamnen 2012.
Dnr 2012.1055.825
12. Disposition av 2012 års utökad ram förnyelse om 10 000 000
kronor till projekt ny rörläggarbil.
Dnr 2012.1052.054
13. Disposition av 2012 års utökad ram förnyelse om 10 000 000
kronor till projekt nya serviser Spjutsbygd.
Dnr 2012.1053.345
14. Disposition av 2012 års utökad ram förnyelse om 10 000 000
kronor till projekt reservoar Bredavik.
Dnr 2012.1054.345

forts. § 105
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15. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt ombyggnad
Rådhuset.
Dnr 2012.522.295

16. Disposition av 2009 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till projekt ombyggnad Rådhuset.
Dnr 2012.522.295
17. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar till projekt ventilation Hasslö skola.
Dnr 2012.1044.291
18. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar till projekt installation av fjärrvärme etapp 2 Strandgården.
Dnr 2012.1123.375
19. Disposition av 2009 års anslag för Kantskoning Nättrabyån 09.
500 000 kronor lyft till projekt Kantskoning Nättrabyån 09.
Dnr 2012.1163.556
20. Bestridande av faktura avseende renhållning.
Dnr 2012.1111.452
Anbud
21. Tilldelningsbeslut – Cirkulationsplats, vägar, vatten och
avlopp mm för Vedebylund, Karlskrona kommun inkl
anbudsprotokoll.
Dnr 2012.357.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 106
Meddelanden
1. - Tekniska förvaltningens svar till länsstyrelsen avseende
erosionsskydd intill Silletorpsån, Bredabäck.
- Länsstyrelsens beslut den 15 augusti 2012, dnr 535.2372-12
521-2373-12
Anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsdispens avseende erosionsskydd i kanten av Silletorpsån,
Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1030.215
2. Hyresnämnden i Malmö
Protokoll med beslut, daterat den 6 september 2012, ärende
nr 310-12, rotel 2
Förlikning angående hyresavtal mellan Karlskrona kommun
och Riksbyggens Brf Karlskronahus 11.
Dnr 2012.192.282
3. Länsstyrelsens beslut den 6 september 2012, dnr 258-1602-2012
Ansökan om sänkt hastighet på del av väg 737 i Ramdala, Karlskrona
kommun.
Dnr 2012.358.512
4.Länsstyrelsens beslut den 10 september 2012, dnr 527-1850-2012
Föreläggande om rättelse efter nedtagning av ekar på fastigheterna
Hästö 2:24 och Hästö 2:1, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.794.433
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 september 2012,
§ 268, PLAN 2011.2179
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa – Blå Port.
Dnr 2011.793.214

forts. § 106
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6. Länsstyrelsens beslut den 11 september 2012, dnr 258-1695-12
Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg 20185,
Inglatorp, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.124.512
7. Länsstyrelsens beslut den 12 september 2012, 431-23033-11,
om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kronotorp 3,
fornlämning nr 244 i Augerums socken, Karlskrona kommun.
Dnr 2011.848.435
8. Länsstyrelsens beslut den 14 september 2012, dnr 555-2980-2012
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken angående underhållsarbete
på Vämövikens pumpstation.
Dnr 2012.1045.352
9. Växjö Tingsrätt
Dom daterad den 25 september 2012, mål nr M 2813-12, avseende
tillstånd till Ramdala avloppsreningsverk.
Dnr 2010.1595.351
10. Länsstyrelsens beslut den 28 september 2012, dnr 555-2559-2012
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsläcka vid Färmanstorps pumpstation tillhörande Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2012.1090.351
11. Länsstyrelsens kommunicering Jnr: 2012-251 622-3663-11
Ansökan om ekonomiskt stöd för skydd och utveckling av den
akvatiska faunan och floran inom ramen för europeiska fiskerifonden.
Dnr 2012.1139.422
12. Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2012 § 223
Investeringstillstånd ny slamvattensutrustning Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2012.632.351
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 12.
_____
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§ 107
Övrigt
1. Professor Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola,
erbjuder hjälp till ett studentprojekt ”seeclickfix.com”.
Appen är ett sätt för kommuninvånarna att fota något de
upptäcker som är fel eller trasigt och ”tagga” plats mm.
Därefter kan kommunen gå in och vittja det inkomna.
2:e v ordf Åke Håkansson (S) informerar.
2. Patrik Stjernlöf (M) efterfrågar rapport angående den
digitala bildväxlaren vid Mekonomen som skulle lämnas
vid dagens sammanträde.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar och lovar en
utförligare rapport vid tekniska nämndens novembersammanträde.
3. Jörgen Johansson (C) ställer fråga angående fastighet(Kristianopel
1:10) för hamnändamål/ bilparkering i Kristianopel.
Framställning är gjord till Regeringen om förvärv av fastigheten.
4. Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående obesvarade
medborgarförslag och motioner.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds extra sammanträde
den 23 november 2012

§ 108 Investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
§ 109 Investeringstillstånd för paviljong och lekplats i Hoglands park
§ 110 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 november 2012 kl. 13.00-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 13.30-13.35

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)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Lindy Olofsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Patrik Stjernlöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen
den 26 november 2012 kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Stjernlöf
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Sign

Sammanträdesdatum

Sign

november 2012 anslagits på

Sammanträdesdatum

Blad

2012-11-23

4

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2011.912.291

§ 108
Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut § 106 den 24 oktober 2012
uppdragit åt tekniska förvaltningen att ansöka om investeringstillstånd
för ombyggnad av Holmsjö skola och att skolan skall dimensioneras för
årskurserna F till 6.
Barn- och ungdomsförvaltningens önskemål för ombyggnaden är följande:
-

Holmsjö skola görs om till en modern F till 6-skola.
Befintlig gymnastiksal byggs om till ett ”lärtorg” med bibliotek tillbyggt
på andra våningsplanet med en öppen och ljus planlösning.

-

Idrottsundervisningen skall bedrivas i den allhall i nära anslutning till
skolan, som intresseföreningen Allhallen låter uppföra.

-

Lokaler för förskola och fritidshem skapas inne i skolbyggnaden.

-

Lokaler för de praktiskt estetiska ämnena textil-, trä- och metallslöjd
kommer fortsatt att finnas i skolan genom en omdisposion av
nuvarande slöjdlokal.

-

Skolhälsovårdens lokal kompletteras med vilo- och väntrum enligt
Hälso- och sjukvårdslagens krav.

-

Skolbyggnaden förses med ytterligare elevtoaletter samt
handikappanpassad toalett.

-

Byggnad två (det så kallade ”gula huset”) rivs. Huset är i mycket dåligt
skick och i behov av omfattande renovering. Förrådsutrymmen som
finns i detta hus ersätts med utrymmen i skolbyggnadens källarplan.
forts. § 108
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-

Personalplatser tillskapas och personalutrymmen renoveras.

-

Matsalen utökas inom befintlig byggnad.

-

Fyra nya entréer tillskapas.

-

Befintligt ventilationssystem ersätts med ett nytt modernt FTX-system
(med värmeåtervinning).

-

Ny värmeanläggning installeras och den gamla oljepannan utrangeras.

Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till 1,5 mnkr.
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i det fall investeringen inte fullföljs.
I investeringsbudgeten finns totalt 15 mnkr för om- och tillbyggnad av
Holmsjö skola. Av dessa medel finns 5 mnkr år 2011 och 10 mnkr år 2012.
Hyreskostnaden för investeringen beräknas uppgå till 1 457 tkr per år.
Nuvarande hyreskostnad för Holmsjö skola uppgår 2012 till 1 137 tkr.
Eftersom byggnad 2, det gula huset, kommer att rivas, minskar den totala
hyreskostnaden med 186 tkr på årsbasis. Den nya hyreskostnaden efter
genomförd investering kommer således att uppgå till cirka 2 400 tkr per år.
Tre alternativ finns för genomförande av investeringsprojektet och start och
sluttidpunkt redovisas nedan. Betalningsplan kommer att lämnas efter
upphandlingen.
1. Byggtid mars 2013 till mars 2014, provisorisk byggnad uppförs på
skolgården för eleverna. Alternativet kan bli en för dyr lösning då kostnaden
för provisoriet är höga. Denna lösning är inte önskvärd för skolan, den
innebär att man måste flytta under pågående termin.
2. Skolan byggs om i 2 etapper med kvarvarande verksamhet och en
mindre provisorisk lösning. Detta tar längre tid och är inte önskvärd för
skolan då det innebär störningar i skolarbetet och en längre ombyggnadstid.
Byggtid mars 2013 till aug 2014.
3. Skolan byggs om i 1 etapp och skolan bussas till andra lokaler under 12
månader. Skolverksamheten vill flytta juni 2013 och flytta tillbaka
höstteminen 2014. Denna lösning är ur teknisk synpunkt den bästa och
också den billigaste ur entreprenadsynpunkt.

Forts. § 108
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forts. § 108
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 11 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av Holmsjö
skola,
2. att investeringen finansieras med 5 000 000 kronor ur 2011 års anslag
för Holmsjö skola/förskola, om- och tillbyggnad och 10 000 000 kronor ur
2012 års anslag för Holmsjö skola/förskola, om- och tillbyggnad, samt
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar förprojekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2012.1126.232

§ 109
Investeringstillstånd för paviljong och lekplats i Hoglands park
Hoglands Park är en central mötesplats i Karlskrona både historiskt och
kanske i än högre grad för framtiden. Lokalisering av centrumhållplatsen
vid Parkgatan och den generella centrumutvecklingen ger stöd för detta
påstående. 2013 är det 150 år sedan parken senast genomgick en
komplett upprustning.
Ramböll med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har arbetat fram en
utvecklingsplan för Hoglands Park daterad januari 2009, som är
presenterad och godkänd i kommunstyrelsen den 1 december 2009.
Utvecklingsplanen redovisar bland annat en förnyelse av innehållet i södra
delen av parken med ett nytt schweizeri (café), ny lekplats och en ny yta
för vattenlek och isbana vintertid.
I stället för Snäckan föreslås en modern byggnad, parkpaviljong, som
bildar fond i parkens mittaxel och öppnar sig mot de rombformade
gångstråken mot parkens mitt. Byggnaden skall ha en öppen och modern
gestaltning och gränsen mellan ute och inne skall upplevas flexibel och
integrerande i parken. Byggnaden planeras innehålla café, en mindre
utomhusscen och offentliga toaletter. Byggnadens omfång bantas i
förhållande till utvecklingsplanens förslag och den arkitektoniska
gestaltningen arbetas om till att passa den ändrade omfattningen.
Lokalerna kommer att utbjudas till uthyrning till entreprenör som med
lämplig verksamhet (café
el dyl) kan stärka parkens attraktionskraft.
Befintlig lekplats i sydöstra delen av parken föreslår tekniska förvaltningen
omgestaltas och ges ett innehåll som ökar parkens attraktionskraft och
betydelse som mötesplats i staden. Lekplatsen kommer naturligtvis att
tillgänglighetsanpassas.

forts § 109
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Den vattenlek/isbana som föreslås i den sydvästra delen av parken måste
enligt tekniska förvaltningen utredas ytterligare. Förvaltningen vill inhämta
ytterligare kunskap och erfarenhet från liknande projekt. Inriktningen bör
vara att vattenlek/isbana kan anläggas som etapp 2 under 2014.
En viktig del av förnyelsen som också lyfts fram i utvecklingsplanen är att
använda modern ljussättning och belysningsteknik för att ge en spännande
och trygg helhetsupplevelse i denna del av parken.
Ovanstående satsningar ger en total kalkylerad investering på 10 mnkr
med en översiktlig fördelning enligt följande:
 ny paviljong ca 150 kvm
6 mnkr
 markarbeten, inkl belysning
1 mnkr
 ny lekplats
3 mnkr

Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

Belopp tkr
jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
maj-13
jun-13

2 000
2 000
1 500
1 500
1 500
1 500

Summa

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

10 000 tkr

Ökade drift- och kapitalkostnader, netto beräknas till 900 tkr per år med en
internränta på 2,9 %. Ökade parkeringsintäkter föreslås täcka dessa ökade
kostnader. Den lägre räntekostnaden med anledning av verkställda
avskrivningar kommer efter 2014 att användas till underhållskostnader.

Drift- och kapitalkostnader, i tkr
Hyresintäkt
Driftskostnad
Avskrivning
Internränta
Summa

2013
-112
150
256
145
439

2014
-225
300
512
283
870

Finansiering av drift- och kapitalkostnaderna
genom utökade parkeringsintäkter

forts. § 109
Sign

Sign

Sign

Totalt
2015
-225
300
512
268
855

avskrivningstid 33,33,10
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Åke Håkansson (S) med stöd av S-gruppen övervägde att återremittera ärendet för att förankra det hos allmänheten.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) med stöd av Göte Henriksson (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar som tilläggs-attsats att en bred medborgardialog,
där främst barn och unga ska få tycka till, ska genomgöras angående
utformningen av paviljong och lekplats innan utformningen verkställs.
Sammanträdet ajourneras kl 13.30-13.35.
Proposition och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att ökade drift- och kapitalkostnader på 900 000 kronor per år täcks
med ökade parkeringsintäkter, samt
2. att en bred medborgardialog, där främst barn och unga ska få tycka till,
ska genomgöras angående utformningen av paviljong och lekplats innan
utformningen verkställs.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för paviljong och lekplats i
Hoglands park,
2. att investeringen finansieras med 10 000 000 kronor utanför
beslutad investeringsram genom upplåning.
_____
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§ 110
Övrigt
Tekniska förvaltningen har inlett ett samarbete med professor
Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola, angående erbjudande
om ett studentprojekt för att studera mobila applikationer för allmänhetens
felanmälan till kommunen. Åke Håkansson (S) meddelar att han har positiv
återkoppling från Tobias Larsson som är nöjd med det inledande mötet
mellan BTH och kommunen.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-11-28

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 november 2012.
§ 111 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-09-30”
- Nordstream etapp II
Förstudie gasrörsledning, förfrågan om Karlskronas medverkan

§ 112 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 och prognos 2012
§ 113 Internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter
§ 114 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden,
daterad den 13 november 2012
§ 115 Projekterings- och investeringstillstånd för ny utemiljö till förskola
på Rosenfeldtskolan
§ 116 Återvinningscentraler
§ 117

Svar på medborgarförslag om att anordna en återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö

§ 118 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med
erbjudande om bistånd
§ 119 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 120 Meddelanden
§ 121 Övrigt
§ 122 Information
Parkeringsuppföljning
- Uppföljning av parkeringssituationen före/efter införandet av nya P-strategin, Sweco
-

Sign

Kundundersökning, Karlskrona City
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 november 2012 kl 08.30-16.10

Beslutande

Ordförande

Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-12.00
(i samband med föredragning av internbudget 2013)

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

Tommy Olsson (KD) kl 13.30-16.10 §§ 111-122
Gunilla Ekelöf (FP) kl 12.00-13.30 §§ 111-122
Åke Håkansson (S) kl 13.30-16.10 §§ 111-122
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Göte Henriksson (SD)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Lindy Olofsson (M) kl 08.30-12.15
Peter Bäckström (M) kl 10.30-16.10
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V) kl 08.30-11.00

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck kl 08.30-12.00
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Controller Marco Löfgren kl 08.30-12.00
Hamnchef Anders Jonsson kl 08.30-12.00
Administrativ chef Anette Hedlund kl 09.30-11.10
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson 08.30-12.00
Kundservicechef Stefan Petersson 08.30-12.00
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Övriga

Sign

Magnus Jacobsson, Sweco kl. 15.10-15.45
Johan Rennermark, Karlskrona Handel och
Service AB kl 15.00-16.10
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Utses att justera

Patrik Stjernlöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Stjernlöf

§§ 111-122

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 6 december 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 111
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-09-30”
Dnr 2012.318.026
- Parkeringsuppföljning
Uppföljning av parkeringssituationen före/efter införandet av nya
P-strategin, samt
kundundersökning
Se § 122
- Nordstream etapp II
Förstudie gasrörsledning, förfrågan om Karlskronas medverkan.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2012.159.042

§ 112
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 och prognos
2012
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten är positiv och avviker med 1 mnkr mot budget och är
hänförlig till renhållningsverksamheten 0,5 mnkr med anledning av
ökade intäkter på slam och fastighetsverksamheten med 0,5 mnkr
med anledning av lägre mediakostnader.
Tekniska förvaltningen lämnar även en godkänd negativ avvikelse på
16,5 mnkr som utgör tilldelning av extra underhållsmedel enligt
kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012. Budgetramen har inte
utökats med 16,5 mnkr utan istället får förvaltningen lämna en godkänd
negativ avvikelse.
Prognos för VA-verksamheten är positiv och avviker mot budgeterat
resultat med 0,5 mnkr, konsumtionsavgifterna visar en positiv avvikelse.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +2 mnkr för att komma till rätta
med det negativa egna kapitalet.

Uppdrag/ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar, parknatur-, och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering
för verksamheterna i egen regi.
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forts. § 112

Ekonomi
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 73,5 mnkr
vid avstämning med kommunledningen den 30 september 2012och
budgetramen är reducerad med sparbeting för 2012.
Extra underhållsinsatser kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012,
16,5 mnkr
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att under resterande del av 2012
påbörja och slutföra extra underhållsinsatser och i bokslut 2012 detalj
redovisa vidtagna åtgärder fördelade på: gator 3,3 mnkr, parker 3,7 mnkr,
hamnar 3,0 mnkr och fastigheter 6,5 mnkr
Översyn av fastighetsverksamheten
Under perioden har på uppdrag av den förstärkta budgetberedningen en
översyn av fastighetsverksamheten utförts och redovisats den 17 april
2012. Resultat av utredningen blev ett sparbeting 2012 på 2,5 mnkr.
Översyn av gata/parkverksamheten
Under perioden har på uppdrag av den förstärkta budgetberedningen en
översyn av gata/parkverksamheten utförts och redovisats den 3 maj 2012.
Utredningen innehåller även en konsekvensbeskrivning vad en
effektivisering på 5 % skulle innebära för verksamheten. Resultat av
utredningen blev sparbeting men inget sparkrav 2012.
Översyn av hamnverksamheten
En översyn av hamnverksamheten med tillhörande handlingsplan är
överlämnad till den förstärkta budgetberedningen den 3 maj 2012.
Kartläggningen visar på möjligheter till ökade intäkter för
hamnverksamheten genom bildande av hamnbolag.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har fått i uppdrag att bilda ett
nytt kommunalt hamnbolag.

Budgetavvikelse för perioden för tekniska nämndens verksamheter exkl
VA-verksamhet +11 846 tkr, samt för tekniska nämndens VA-verksamhet
+4 172 tkr.

forts. § 112
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forts. § 112

Personal
Antal tillsvidareanställda med månadslön inom tekniska förvaltningen är
223 personer, vilket är en minskning med fyra personer jämfört med
samma period 2011.
Antal årsarbetare har minskat med 4,7 vilket innebär att den genomsnittliga
sysselsättningsgraden också minskat.
Antal visstidsanställda med månadslön har minskat med 13 personer
jämfört med samma period 2011. Antal årsarbetare har minskat med 13,5.
Antalet sjukdagar per anställd under perioden har minskat med 0,87 dagar
jämfört med samma period 2011 till 10,58 dagar.
Prognosen för tekniska förvaltningen år 2012 pekar på 12,7 dagar jämfört
med verkligt utfall för 2011 som var 14,01, vilket skulle innebära en
minskning med 1,3 sjukdagar per anställd.

Investeringar
I investeringsredovisning ingår begärda medel från 2011 som överförs
enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska nämndens bokslut den
31 december 2011 och enligt beslut i kommunfullmäktige
den 24 maj 2012 § 78.
Under 2012 har 48 investeringsprojekt avslutats.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

Rapport har lämnats till serviceförvaltningen den 14 november 2012.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2012.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.1064.041

§ 113
Internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 19 november
2012 inkommit med yttrande och beslutsförslag av seende
internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, och respektive avdelningschef
har föredragit ärendet tidigare under dagen.
Verksamhetsmål och uppdrag beslutade av kommunfullmäktige
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot
god ekonomisk hushållning har mål antagits av kommunfullmäktige
för 2012.
Ekonomi
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter exkl VA-verksamheten
uppgår till 71,3 mnkr.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på 1,8 mnkr för att återställa
verksamhetens negativa egna kapital från bokslut 2011.
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat i enlighet med
beslutade budgetdirektiv och totala ramar i kommunfullmäktige
den 19 juni 2012 § 100 samt tekniska justeringar per den 30 september
2012.
Investeringar 2013
Investeringsram för tekniska nämnden uppgår till 116,5 mnkr samt för
Johannishusåsen 56 mnkr.
Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå är
upprättat i enlighet med beslutad investeringsram av kommunfullmäktige
19 juni 2012.
forts. § 113
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.683.002

§ 114
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad
den 13 november 2012 ändring av delegation enligt följande:
”Med anledning av ändrade rutiner måste tekniker
hamnavdelningen under punkt 13.2.1 ges möjlighet att underteckna
avtal gällande nyttjanderätt av mark för småbåtsbryggor om högst 10 år
och under punkt 2.6 och punkt 2.6.1 måste kundservicechef ges möjlighet
att besluta om taxetillämpning och inkasso.”
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag,
daterat den 13 november 2012.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen TF
Barn- och ungdomsförvaltningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2012.1220.291

§ 115
Projekterings- och investeringstillstånd för ny utemiljö till förskola
på Rosenfeldtskolan
Skolöverenskommelsen från den 9 mars 2012 anger att Rosenfeldtskolan
även skall innehålla förskoleavdelningar. I och med att särskolan åk 7-9
har flyttat sin verksamhet till Vedeby och Tullskolans elever är tillbaka på
Tullskolan, efter den genomförda om- och tillbyggnaden, har lokaler
friställts i Rosenfeldtskolan, som nu kan anpassas till förskolelokaler.
Utemiljön på Rosenfeldtskolan är begränsad i förhållande till antalet elever
och därför behövs en alternativ lekyta också anläggas i anslutning till
skolgården. Detta kan göras i den intilliggande Amiralitetsparken, väster
om skolan.
I ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska
förvaltningen kan där anläggas en gemensam lekplats, inte bara för
förskolan utan även för allmänhetens barn. En avgränsad och inhägnad
del för de minsta barnen planeras också. För att skapa en trafiksäker
övergång för barn och personal kommer trafiken stängas av mellan Östra
Prinsgatan och Alamedan.
De invändiga lokalerna på Rosenfeldtskolan är i ett mycket bra skick och
här behöver endast mindre anpassningar utföras. Dessa anpassningar
omfattar huvudsakligen åtgärder rörande toaletter och skötrum.
Den beräknade kostnaden för inomhusåtgärderna beräknas uppgå till
högst 500 tkr. Denna del av projektet finansieras ur fastighetsavdelningens
klumpanslag 2013 och beslut härom fattas på delegation av fastighetschefen.
Investeringskostnaden för lekplatsen beräknas uppgå till 2,3 mnkr.
Lekplatsen kommer att tillgänglighetsanpassas och del av investeringen
kommer därför att finansieras med tillgänglighetspengar.
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forts. § 115
Tekniska förvaltningen kommer att avveckla den lekplats som ligger
nedanför Klockstapeln i riktning mot Marinbasen och styra över drift- och
underhållsmedel från denna till den planerade nybyggda lekplatsen.
Tekniska förvaltningen svarar därför för hela underhålls- och
driftskostnaden för den nybyggda lekplatsen och barn- och
ungdomsförvaltningen svarar för kapitalkostnaderna för densamma.
Den beräknade hyresökningen med anledning av de planerade inom- och
utomhusåtgärderna uppgår till 279 tkr per år. Med denna investering kan
Adlerstens förskola lämnas till sommaren 2013, vilket medför en
hyresminskning på 176 tkr årligen.
Projektet beräknas vara färdigställt juni 2013.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 november 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att bevilja projekterings- och investeringstillstånd för anläggande av ny
utemiljö till förskola på Rosenfeldtskolan,
2. att investeringen finansieras med 2,3 mnkr ur 2013 års anslag för
grundskolor/förskolor ospecificerat, samt
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.294.456)
VA/Renhållningsavdelningen TF
Akten

2009.310.456

§ 116
Återvinningscentraler
I samband med att Affärsverken byggde en ny återvinningscentral på
Bubbetorp föreslog tekniska förvaltningen att kommunen skulle lägga ner
återvinningscentralerna i Fågelmara, Nättraby, Torhamn och Tving. Detta
för att finansiera de ökade kostnaderna för återvinningscentralen i
Bubbetorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2009 § 146 att återremittera
ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med ett förslag
som om möjligt blir helt kostnads-neutralt för renhållningskollektivet.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 utom för latrin och osorterat
som har höjts med 10 % årligen för att om möjligt ta bort dessa
abonnemang.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett driftavtal med Affärsverken som
sköter återvinningscentralen på Bubbetorp. I samband med detta övergick
alla intäkter för bland annat metallskrot, bilbatterier mm på ca 1,5 mnkr till
tekniska förvaltningen.
De övriga återvinningscentralerna i Fågelmara, Torhamn, Hasslö, Jämjö,
Nättraby, Sturkö och Tving är ombyggda från 20 kubikmeters containrar till
fyra stycken 40 kubikmeters containrar för trä, metallskrot, brännbart och
deponi. Farligt avfall, elektriskt och elektroniskt avfall (ej spisar,
tvättmaskiner, kyl, frys och torkskåp) kan också lämnas på dessa
återvinningscentraler.Transportkostnaderna minskar med hälften så många
transporter av containrar. Återvinningscentralerna på Aspö och i Holmsjö
skall också byggas om på samma sätt som övriga under 2013.
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forts. § 116
Med ökade intäkter för metallskrot mm och minskade transportkostnader
kan samtliga 10 återvinningscentraler behållas och totalkostnaden för
återvinningscentralerna blir kostnadsneutral.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den7 november 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla samtliga tio återvinningscentraler.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.642.455)
VA/Renhållningsavdelningen TF
Akten

2008.43.456

§ 117
Svar på medborgarförslag om att anordna en återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö
Siv Elofsson har i ett medborgarförslag daterat den 20 december 2007
föreslagit att det snarast anordnas återvinningsstation på sydöstra/södra
Trossö.
Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTI AB), som är ett privat
aktiebolag, ansvarar i Sverige för insamling av förpackningar.
Affärsverken AB ansvarar för driften av de ca 50 återvinningsstationer som
finns i Karlskrona kommun åt FTI AB. Naturvårdsverket ställer kraven på
hur mycket förpackningar som skall insamlas i Sverige totalt sett.
Kraven är inte satta på kommunnivå utan totalt sett för hela landet.
Affärsverken har 2009 svarat på medborgarförslaget, men
kommunstyrelsen har den 8 september 2009 § 246 beslutat att ärendet
ska återremitteras för beredning till tekniska nämnden för att tillsammans
med Affärsverken AB hitta en lösning.
Affärsverkens svar var att de har sökt byggnadslov på ett flertal platser
men att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar byggnadslov i
Världsarvet Karlskrona med aktuellt utseende och storlek på containrar för
återvinningsstationer.
Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Affärsverken och
presidierna från tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har
träffat FTI AB ett flertal gånger för att hitta ett förslag till lösning.
Förslaget som har presenterats för FTI är att göra en nergrävd
återvinningsstation som finansieras av FTI, kommunen och
fastighetsägarna.
forts. § 117
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forts. § 117
Denna skulle utvärderas med avfallsmängder, skötsel, driftkostnader mm.
Totalkostnaden är beräknad till 200 tkr för en återvinningsstation inklusive
sprängningsarbeten.
FTI säger nej även till denna lösning för att den inte ingår i deras koncept.
Sveriges miljöminister har beställt en utredning om hur ansvaret för
återvinningsstationer skall placeras i framtiden. Utredningen är för
närvarande ute på remiss. Huvudförslaget förordar att kommunerna
övertar ansvaret för återvinningsstationerna.
Detta tillstyrker även Avfall Sverige, avfallshuvudmännens
branschorganisation.
Går detta förslag igenom i riksdagen kan kommunen själv bestämma över
antalet återvinningsstationer och placering av dessa.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den7 november 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget om återvinningsstation på södra Trossö härmed
anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.103.344)
VA/Renhållningsavdelningen TF
Akten

2011.479.335

§ 118
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd
Lars Malmgren med flera har lämnat in ett medborgarförslag:
För att stödja och underlätta arbetet för privata VA-föreningar med
upphandlingar, medlemsrekrytering, finansiering, mm föreslås att
kommunen ger föreningarna konsultativt stöd och skäligt finansiellt
bidrag för det föreningsarbete som utförs.
Efter VA-saneringen av Aspö på 90-talet som utfördes av kommunen
för ca 250 fastigheter har kommunen uppmuntrat föreningar att bygga
ut kommunalt VA. Föreningarna bekostar och bygger ut kommunalt VA
som överlåts till kommunen istället för att betala anläggningsavgift.
Ca 2 000 fastigheter, 1/4 del av fastigheter med enskilt avlopp, har på
detta sätt under 15 år via ett 50-tal föreningar byggt ut kommunalt VA.
Kommunen har nu startat arbetet med en kommunal VA-plan som skall
leda till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara klar hösten
2013. Den kommer att prioritera i vilken ordning kommunalt VA skall
byggas ut de närmsta 20-25 åren. Kommunen kommer att fortsätta
uppmuntra VA-föreningar som vill lösa sina egna problem innan det
kommunala VA-nätet byggs ut. Anläggningsavgiften för 2013 är föreslagen
till ca 175 tkr för en 1 000 kvm tomt. Målet är att anläggningsavgiften skall
höjas till ca 200 tkr de närmaste åren. Det är denna taxa som kommer att
gälla om kommunen bygger ut kommunalt VA och fastigheterna ligger
innanför verksamhetsområdesgränsen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 29 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fortsätta uppmuntra och kunskapsmässigt stödja privata VAföreningar att bygga ut kommunalt VA.
_____
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§ 119
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 22 oktober 2012.
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.1190.452
Dnr 2012.1197.452
Dnr 2012.1211.452
Dnr 2012.1256.652
Dnr 2012.1262.452
Dnr 2012.1278.452

3. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Rosenfeldtskolan,
Inomhusåtgärder.
Dnr 2012.1250.291
4. Beslutsattestanter fr o m 2012-10-01.
Dnr 2012.683.002
5.
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget 6, i anslutning till Stadshotellets festvåningsentré,
p g a Kustflottans bal den 16 november till den 19 november 2012.
TN 98/12
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 101/12
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 120
Meddelanden
1. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
Protokoll 2012-10-03
2. Avtal om medfinansiering av en ny vägbro över järnvägen
vid Lyckebyvägen i Karlskrona.
Dnr 2011.1270.311
3. Beslut om bygglov för ombyggnad av tak samt tillbyggnad av
fläktrum Ingenjören 5, Ekorrvägen 4.
Dnr 2012.1165.231
4 Förvaltningsrätten i Växjö
Dom mål nr 2482-12
avseende offentlig upphandling enlig lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Dnr 2012.491.052

Kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012
5. § 138
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Dnr 2012.1235.102
6. § 139
Kommunala val
Dnr 2012.1234.102
7. § 143
Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av
lekplats Mariedalsfältet.
Dnr 2012.930.332
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8. § 144
Bergåsa planskildhet – godkännande av avtal avseende genomförande
och förskottering mellan Trafikverket Region Syd och Karlskrona kommun.
Dnr 2011.378.109
9. § 145
Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott.
Dnr 2012.1236.006
10. § 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2012.640.041
11. § 149
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2012.
Dnr 2012.814.004
12. § 152
Förslag till extra underhållsinsatser resterande del av 2012.
Dnr 2012.1237.041
13. § 154
Svar på motion om lärlingsklausuler.
Dnr 2012.169.610
14.§ 157
Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på
Kungsmarksvägen.
Dnr 2011.1382.512
15. § 159
Svar på medborgarförslag om utplacering av vägbula/farthinder
på Knösövägen.
Dnr 2012.171.512
16. ICOMOS SWEDEN´s synpunkter på frågan om rivningslov för de
båda aktuella hamnmagasinen på fastigheten Gulin 1, Karlskrona
kommun.
Dnr 2012.1239.232

forts. § 120
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Sign

Sign
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att godkänna redovisning av meddelande nr 1 –16.
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§ 121 Övrigt
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga angående redovisning
av fördjupningsuppdrag inom tekniska nämnden.
Lars-Göran Forss (M) och John-Erik Danerklint (S) meddelar att
dialog med hamnavdelningen fortsätter.

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde
den 20 november 2012.
”Åke Håkansson (S) ställde fråga angående konsultkostnader
(drift). Kostnaderna skulle redovisats vid dagens sammanträde.

Jörgen Johansson (C) ställer fråga om det inte är möjligt att lägga
ner kablar för bredband i samband med att man gräver för VA.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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§ 122
Information
Parkeringsuppföljning
- Uppföljning av parkeringssituationen före/efter införandet av nya
P-strategin
Magnus Jacobsson, Sweco, informerar.
- Kundundersökning
Johan Rennemark, Karlskrona Handel och Service AB, informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 27 mars 2012
§ 23 Information
- Utvecklingsplan Stortorget
- Bryggor/Badplatser
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-01-31” för tekniska förvaltningen

§ 24 Budgetuppföljning per den 29 februari 2012 och prognos 2012
§ 25 Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än 5
mnkr
§ 26 Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet per den
31 december 2011.
Återremiss

§ 27 Taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats
§ 28 Medarbetarenkät tekniska förvaltningen 2011
§ 29 Förlängning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 30 Uppföljning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 31 Förlängning av Integrationsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 32 Uppföljning av Integrationsplan 2011 för tekniska förvaltningen
§ 33 Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona 4:43,
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 34 Svar på medborgarförslag angående upprustning av parkområdet
kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona
§ 35 Svar på medborgarförslag avseende användning av Villa Fehr
Nättraby
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§ 36 Svar på motion angående upprustning av vår vackra park
§ 37 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 38 Meddelanden
Extra ärenden
§ 39 Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse gatubelysning
§ 40 Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för
fritidsverksamhet på Jändelskolan
§ 41 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 27 mars 2012 kl 14.00 - 1620

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) kl 14.00-15.35

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M) kl 14.00-16.00
Peter Bäckström (M)
Margareta Olin Mattsson (C) kl 14.00-16.00
Göte Henriksson (SD) kl 15.35-16.20

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gata/Parkchef Karl-Johan Svärd

Utses att justera

Åke Håkansson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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……………………………………
Anette Peterson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 23 - 41

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 april 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Anette Peterson
…………………………………
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§ 23
Informationer
- Utvecklingsplan Stortorget
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
- Bryggor/Badplatser
Gata/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-01-31” för tekniska förvaltningen
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.159.042

§ 24
Budgetuppföljning per den 29 februari 2012 och prognos 2012
Härmed överlämnas budgetuppföljning 2012-02-29 och prognos för
2012 för tekniska nämndens verksamheter.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten avviker från budget med +/- 0 och prognos för VAverksamheten avviker från budget med + 2 mnkr.
För att komma till rätta med det negativa egna kapitalet som
uppkommit de senaste två åren inom VA-verksamheten kommer det
planerade underhållet att minskas med två miljoner kronor årligen
2012 och 2013.
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar,
park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet,renhållningsverksamhet
samt
civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs produktionstjänster och
underhållsplanering för verksamheterna i egen regi.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 76,5
mnkr vid avstämning med kommunledningen 2012-02-29.
Resultatreglering bokslut 2011
Hemställan har gjorts hos kommunfullmäktige om att överskottet
2011-12-31 på 3 000 tkr för tekniska nämndens verksamheter ska
överföras till 2012 och kommer internt att fördelas på
gata/park/hamn- och renhållningsverksamhet.

forts. § 24
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VA-verksamhetens eget kapital efter bokslut 2011-12-31 är -4 345 tkr
och kommer at återställas 2012 och 2013 med ca 2 mnkr per år
genom minskning av det planerade underhållet med motsvarande
belopp.
Planerat underhåll
En av de viktigaste frågorna för verksamheterna är hur stor
underhållsskuld som ska föras över till kommande generationer och
hur stort risktagande kommunledningen kan ta över kommunens
kapital. Enligt en av de granskningsrapporter som genomförts är
Ernst&Youngs rapport om gatuunderhållet från 2008, som påtalar
vikten av att underhållstakten måste förbättras för att minska
risktagandet med kommunens kapital. Det gäller nu att inse allvaret i
underhållsfrågan och därför skapa förutsättningar för att
underhållstakten förbättras för kommunens anläggningar i form av
fastigheter, gator/vägar, parker och hamnar.
•
•
•
•
•
•

Underhållsskulden redovisas nedan för tekniska nämndens
verksamheter
Byggnadstekniskt underhåll av kommunens fastighetsbestånd
200 mnkr
Underhåll av tekniska installationerna inom fastighetsbeståndet
100 mnkr
gatuunderhåll 40 mnkr
parkverksamhet, utbyte av träd mm 20 mnkr
hamnverksamhet 50 mnkr

Upprättade underhållsplaner finns för tekniska nämndens
verksamheter där underhållsaktiviteterna prioriteras.
Verkö hamnverksamhet
Gasrörsprojektet i Verkö industrihamn kommer att avslutas under
våren 2012. Budgeterade intäkter från gasrörsprojektet har
hanterats så att tekniska nämndens budgetram varje år sänkts
med motsvarande belopp, d v s verksamheten har inte tillåtits
behålla överskottet för att t ex genomföra delar av det eftersatta
underhållet. För 2012 har budgetramen sänkts med 3,2 mnkr, men
förväntade intäkter beräknas till drygt 4 mnkr, vilket medför en
budgetavvikelse på ca 1 mnkr. Möjligheter finns därmed att
åtgärda delar av hamnverksamhetens underhåll.
forts. § 24
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Säkerställd driftkostnadsbudgetering
Förvaltningen inriktar sin ekonomi- och verksamhetsstyrning att
som första prioritet säkerställa den grundläggande normala
driftkostnaden inklusive kapitalkostnader och att därefter uppnå
mesta möjliga utfall i underhållsåtgärder.
Verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har antagit mål för Tekniska nämndens
verksamheter för 2012 som styr mot god ekonomisk hushållning.
Uppföljning av dessa mål till denna budgetuppföljning ger ingen
relevant information. Tekniska nämnden har utarbetat ett målprogram
för mandatperioden 2011-2014.
Budgetavvikelse för perioden, +4 344 tkr
Den positiva budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på
att
• Under perioden har färre underhållsjobb startats än planerat.
• VA-verksamheten har skapat en reserv för att klara
återställandet av eget kapital och oförutsedda händelser.

minus = negativt resultati tkr

Vht-område

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget

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

forts. § 24
Sign

Sign

Sign

-64
-480
1 165
317
2 952
453
4 343

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
27 036
83 433
18 609
467 112
132 399
49 400
777 989
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Investeringar
I investeringsredovisning har antagandet gjorts att begärda medel
från 2011 överförs enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska
nämndens bokslut 2011-12-31.
Investeringsramen för VA-verksamheten har ändrats av KF i senast
utgivna budget 2012 från 23 mnkr till 28 mnkr och denna förändring
har inarbetats i budget och prognos för VA-verksamhetens
investeringar 2012.

Investeringsuppföljning 2012, status 2012-02-29
Budget t o m 2012

438 068 tkr

Avslutade investeringar 2012

54 tkr

Ej påbörjade investeringar

110 979 tkr

Pågående investeringar

205 789 tkr

- varav bokförda utgifter t o m feb 2012
- varav prognos december 2012
- prognos över till 2013

142 879 tkr
62 909 tkr
0 tkr

Gata/trafik

Hamn

Park

Fastighet

Projektering

investeringar i tkr

skatte

Budget t o m 2012
Avslutade investeringar 2012
Ej påbörjade investeringar t o m 2011
Ej påbörjade investeringar 2012
Pågående investeringar bokförd utgift t o m feb 2012
Pågående investeringar, prognos 2012
Pågående investeringar, prognos över till 2013
RESULTAT

Avgiftsfinansierade verksamheter
investeringar i tkr
Budget t o m 2012
Avslutade investeringar 2012
Ej påbörjade investeringar t o m 2011
Ej påbörjade investeringar 2012
Pågående investeringar bokförd utgift t o m feb 2012
Pågående investeringar, prognos 2012
Pågående investeringar, prognos över till 2013
RESULTAT

38 165
0
6 425
25 600
4 888
1 252
0
0

6 870
0
1 250
1 300
2 062
2 258
0
0

Gata/trafik

Hamn

avgift

avgift

5 000
0
0
5 000
0
0
0
0

2 000
0
0
2 000
0
0
0
0

4 590
0
690
2 600
512
788
0
0

194 942
0
22 514
32 800
115 863
23 765
0
0

VA/RH Johannishusåsen
38 500
0
100
25 000
3 205
10 195
0
0

118 000
0
80 000
20 000
11 680
6 320
0
0

30 000
54
0
7 000
4 669
18 332
0
-54

forts.§ 24
Sign

Sign

274 568
54
30 879
69 300
127 994
46 395
0
-54

Summa

Totalt

avgift

TN

163 500
0
80 100
52 000
14 885
16 515
0
0

Investeringsuppföljning per projekt, redovisas på sidorna 12-13

Sign

Summa

438 068
54
110 979
121 300
142 879
62 909
0
-54
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Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 2012-03-12.
Tekniska nämnden beslutar att
1. att godkänna budgetuppföljning 2012-02-29
2. att godkänna den ökade investeringsramen på 28 000 000 kronor
för VA-verksamheten (tidigare TN beslut 2011-11-30 23 000 000
kronor)
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.436.042

§ 25
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än
5 mnkr
Härmed slutredovisas avslutade investeringsprojekt 2011-12-31 enligt
Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun.
Under 2011 har 104 investeringsprojekt avslutats
investeringsutgiften har i 5 investeringsprojekt överstigit 5 mnkr.

och

Avslutade investeringar 2011, fastighet
Inglatorp gruppboende
Förskolelokaler Verkö

21 699 tkr
14 783 tkr
6 916 tkr

21 721
14783
6938

tkr
tkr
tkr

-22
0
-22

tkr Bilaga
tkr
1
tkr
2

Avslutade investeringar 2011, VA
KVV omb kolfilter 2010
K:a vattenverk ombyggnad kolfilterbottnar
V-ledn Gullb/Sturkö 2010

31 000 tkr
12 000 tkr
13 000 tkr
6 000 tkr

35 555
12036
15512
8007

tkr
tkr
tkr
tkr

-4 555
-36
-2 512
-2 007

tkr Bilaga
tkr
3
tkr
4
tkr
5

Slutredovisning per investeringsprojekt, bilaga 1-5.
Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna slutredovisning av avslutade projekt 2011
överstigande 5 mnkr
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2007.1057.210

§ 26
Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet
per 2011-12-31.
Investeringsprojekt överstigande 5 mnkr ska slutredovisas enligt
Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun.
Investeringsprojekten inom Stadsmiljöprogrammet har avslutats och
den totala investeringsutgiften överstiger 5 mnkr. Samtliga
investeringsprojekt inom projekteringsverksamheten redovisas i
nedanstående tabell. Totalt ger investeringsprojekten en negativ
avvikelse med -170 tkr, vilket täcks inom tekniska nämndens totala
avstämning av avslutade investeringsprojekt.

RESULTAT: INKOMSTER-UTGIFTER

Budget

Vedebykrysset/Verkökrysset
Utsmyckning Järavägen
Stadsmiljöförnyelseprogram/Hoglands Park
Stadsförnyelseprogrammet 2010
Blekingegatan
Stortorget uteserveringar
Ronnebygatans förlängning gågata/Stortorget
Gångstråk centralstation
Hoglands park/Parkgata/trafikförändringar
Borgmästaregatan
Jämjö torg
Trappa Ristorgsbacken
Chapmansplan/Fisktorget/Björkholmsplan

2 250 000
500 000
3 850 000
3 300 000
1 000 000
2 200 000
1 460 000
400 000
3 300 000
2 200 000
1 700 000
2 000 000
3 300 000

SUMMA

27 460 000

Slutredovisning per investeringsprojekt, bilaga 1-13.

Sign

Sign

Sign

Utfall

Avvikelse Bilaga

1 353 709
896 291
615 324
-115 324
4 462 165
-612 165
54 000 3 246 000
1 089 440
-89 440
2 552 110
-352 110
685 951
774 049
402 897
-2 897
4 750 471 -1 450 471
2 709 150
-509 150
1 599 716
100 284
4 042 405 -2 042 405
3 313 120
-13 120
27 630 457

-170 457

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt inom
Stadsmiljöprogrammet som avslutats per 2011-12-31
_____

Sign

Sign

Sign

Sommarsäsong
Helår

Försäljning av övrigt
(exkl snabbmat)

8/12 av helår

1

4 913

3 275

2

6 893

4 595

15 683

10 455

3
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Akten
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2011.955.041

§ 27
Förslag till taxor 2012, p 14 salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök,
avseende taxan för försäljning av övrigt exklusive snabbmat.
Kommunstyrelsen beslutade 16 februari 2012 § 26 att återremittera
punkt 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats,
alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av
övrigt exklusive snabbmat i tekniska nämndens förslag till taxor för
2012.
Taxan för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats,
alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för försäljning av
övrigt exklusive snabbmat är för helår beräknad i förhållande till
säsongsavgiften. Säsongen 1 mars-31 oktober är 8 månader
av helår och taxan är beräknad efter detta och utgör 8/12 eller 66,67
% av helårstaxan.

forts. § 27
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Sign

Sign
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Alternativ 2; Flyttbar kiosk/gatukök
Upplåtelsen avser
Försäljning av övrigt
(exkl snabbmat)

Försäljning av övrigt
(exkl snabbmat)

Avgifts-Omfattning
2012
klass
Avgift i kr
1
år
4 913
2
år
6 893
3
år
15 683
1
2
3

säsong
säsong
säsong

3 275
4 595
10 455

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa punkt 14 salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av
allmän plats, alternativ 2 flyttbar kiosk/gatukök, avseende taxan för
försäljning av övrigt exklusive snabbmat i taxor 2012 i enlighet med
föreliggande förslag
_____
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Sign
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Kommunstyrelsen?
Tekniska förvaltningen/ samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2012.235.026

§ 28
Medarbetarenkät, tekniska förvaltningen 2011
Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren som skall se till att arbetet kan utföras i en
miljö som är tillfredsställande och betryggande. Hur medarbetarna upplever allt detta är
viktigt att fånga upp eftersom det har betydelse för hälsan och för verksamhetens kvalitet
och säkerhet. Medarbetarenkäten är ett komplement till den fysiska arbetsmiljöns
skyddsrond och utgör en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enkäten är också ett
verktyg för medarbetarna att kunna påverka sin och sina arbetskamraters arbetsmiljö.
Samtliga medarbetare i Karlskrona kommun har under hösten 2011 haft möjlighet att svara
på den medarbetarenkät som genomförs i kommunen vartannat år.
Medarbetarenkäten är en temperaturmätare och en ögonblicksbild men kan ändå ge vissa
indikationer på hur organisationen mår i stort.
Svarsfrekvensen för tekniska förvaltningen var ca 81 % att jämföras med svarsfrekvensen
för 2009 års enkät som var ca 84 %. För Karlskrona kommun totalt var svarsfrekvensen 62
% för år 2011 och ca 70 % för år 2009.
Nedanstående tabell visar 2011 och 2009 års resultat i form av medelvärde för tekniska
förvaltningen samt 2011 för kommunen som helhet avseende enkätens huvudområden
inom en skala på 1-4.
Område

TF
2011
Min arbetssituation (fråga 1-8)
3,17
Arbetsledning (fråga 9-12)
3,08
Trygghet och trivsel (fråga 13-18)
3,15
Arbetsbelastning (fråga 19-23)
2,96
Organisation (fråga 24-28)
2,95
Hälsa och välbefinnande (fråga 29-30) 3,17

forts. § 28
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2009
3,21
3,05
3,2
3,02
2,94
3,14

Kommunen
2011
3,32
3,14
3,33
2,86
3,19
3,14
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forts. § 28
Ovanstående tabell visar inga stora förändringar mellan åren. Varje arbetsledare har fått
sitt resultat för den egna arbetsgruppen och detta ska redovisas på arbetsplatsträffarna.
Efter diskussioner i arbetsgruppen upprättas gemensamt en handlingsplan om så behövs.
Några exakta gränsvärden för när handlingsplan ska upprättas finns inte utan det är upp till
varje arbetsgrupp att gemensamt ta ställning till.
För övriga frågor som inte är kopplade till något huvudområde är resultatet följande:
TF 2011
Motionerar regelbundet varje vecka

62,1 %

Har medarbetarsamtal 1 g/år
Har lönesamtal 1 g/år

81,3 %
79,3 %

Har arbetsplatsträff ca 1 g/månad

72,9 %

Jag är nöjd med min sysselsättningsgrad

88,7 %

Blivit hotad på arbetsplatsen
Upplever att jag har blivit sexuellt trakasserad på
arbetsplatsen
Upplever att det finns sexuella trakasserier
på arbetsplatsen
Upplever att alla på min arbetsplats har lika värde
oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, religion eller
sexuell läggning

4,4 %
0%

TF
2009
72,7
%
82 %
76,6
%
59,5
%
Ej
med
2,4 %
0%

0%

0%

1,6 %

87,7%

86,8

91,2%

Upplever att män och kvinnor har lika villkor på min
arbetsplats
På min arbetsplats är vi duktiga på att överföra
kunskap mellan äldre och yngre medarbetare
På min arbetsplats har vi en bra gemenskap oavsett
ålder

86,2 %

Ej
med
Ej
med
Ej
med

86,3 %

Medelv
2,79
Medelv
3,36

Kommunen
2011
74,5 %
84,4 %
77,7 %
88,4 %
87,9 %
8,4 %
0,8 %

Medelvärde
3,05
Medelvärde
3,51

Det är synnerligen viktigt att diskutera orsaker och händelser när någon känt sig hotad eller
trakasserad på arbetsplatsen och vid behov upprätta en handlingsplan. Även övriga
frågeställningar kan naturligtvis resultera i att en handlingsplan upprättas.
Alla arbetsledare ska också använda medarbetarsamtalen för att fånga upp individuella
synpunkter inom de frågor som har fått ”röda” svar.
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Resultatet av medarbetarenkäten 2011 har presenterats för tekniska förvaltningens
övergripande samverkansgrupp och kommer att presenteras på kommunövergripande
samverkansgruppens möte i maj 2012.
Tekniska förvaltningen beslutar
att godkänna sammanfattningen av resultatet för 2011 års medarbetarenkät.
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2012.301.026

§ 29
Förlängning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska
förvaltningen
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en Social Mångfaldsplan
för Karlskrona kommun 2012-2014 ska tas fram, vilken ska omfatta i
diskrimineringslagen upptagna områden kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell
läggning och ålder. Ett förslag har skickats ut på remiss till berörda
föreningar, handikappföreningar och etniska föreningar, alla
nämnder och bolagsstyrelser.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2011 § 302 beslutat att
återremittera ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att förlänga 2011 års Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen att
gälla 2012 i avvaktan på antagande av Social Mångfaldsplan för
Karlskrona kommun 2012-2014.
____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2011.1403.026

§ 30
Uppföljning av Jämställdhetsplan 2011 för tekniska
förvaltningen 2011
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av
2011 års Jämställdhetsplan. Kommunal, Vision och tekniska
förvaltningens ledningsgrupp har tagit del av uppföljningen.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2011.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2012.302.109

§ 31
Förlängning av Integrationsplan 2011 för tekniska
förvaltningen
Kommunfullmäktige har fattat beslut om att en Social
Mångfaldsplan för Karlskrona kommun 2012-2014 ska tas fram,
vilken ska omfatta i diskrimineringslagen upptagna områden kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Ett förslag har skickats ut på remiss till berörda föreningar,
handikappföreningar och etniska föreningar, alla nämnder och
bolagsstyrelser.
Kommunstyrelsen har den 29 november 2011 § 302 beslutat att
återremittera ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att förlänga 2011 års Integrationsplan för tekniska förvaltningen
att gälla 2012 i avvaktan på antagande av Social Mångfaldsplan
för Karlskrona kommun 2012-2014.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2011.1404.026

§ 32
Uppföljning av Integrationsplan 2011 för tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av
2011 års Integrationsplan. Kommunal, Vision och tekniska
förvaltningens ledningsgrupp
har tagit del av uppföljningen.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna uppföljning av Integrationsplan för Tekniska f
förvaltningen 2011.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsenheten
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2011.775.214

§ 33
Förslag till detaljplan för Magistraten 16 och del av Karlskrona
4:43, Trossö Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för yttrande.
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 skall separeras från spillvattennätet.
Avfallshanteringen sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden har tidigare under samrådstiden behandlat och
tillstyrkt planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Magistraten 16 m fl, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / gata/parkavdelningen
Akten

2012.172.339

§ 34
Svar på medborgarförslag angående upprustning av
parkområdet kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona
Kerstin Magnusson och Leif Sejlert, Karlskrona, har lämnat in
rubricerade medborgarförslag. I skrivelsen föreslås bland annat
följande åtgärder:
” Upprustning av parkområde”.
Som motivering framförs att ”Parken, gångvägar och belysning i
parkområdet har under en längre tid blivit eftersatt. Föreningen
Monsunen lokala hyresgästförening föreslår att Karlskrona
kommun i
likhet med parkområden i centrala Karlskrona låter rusta upp
parkområdet.”
Som förslag på åtgärder framförs att:
”Någon form av staket mot Sunnavägen bör tillföras.
Buskröjning bör ske i parkområdets ytterområden samt mot
Valhallavägen.
Nya och fler parkbänkar ute i området.
Fler sop- och hundlatrinkärl.
Jämna till och lägga på grus på gångvägarna.
Reparation av och tillförande av fler belysningsstolpar.
Nya parksoffor i anslutning till gångvägarna.
Ny sand i sandlådan.
Fler och säkra lekredskap.
Upprustning / rensning av befintligt dike.
Gör planen till en grusplan för bollspel.
Tillför fotbollsmål.
Renovering av befintlig belysning.
Plats för att anlägga boulebana.”
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Parkenheten har för avsikt att renovera bollplan eller anlägga
boulebana i samband med att lekplatsen renoveras. Vad gäller mål
till bollplanen så finns det idag två mål, som står i Monsunens park
och är tänkta till bollplanen, men dess användare ställer dem hellre
på gräsplanen och spelar där.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Akten

2012.295.299

§ 35
Svar på medborgarförslag avseende användning av Villa Fehr
Nättraby
Gull-Britt Göransson Lind, Nättraby, har i ett medborgarförslag
föreslagit vad kommunalhuset Villa Fehr skulle kunna användas till.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Fastigheten Villa Fehr är en av sju fastigheter som är lämnat som
förslag att säljas. Kommunstyrelsens beslut har ännu inte vunnit laga
kraft, men allt pekar på ett ja till försäljning. Fastighetens eventuella
användning för kommunala verksamheter har diskuterats i flera år
utan att något sådant behov har kunnat fastställas.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen
Teniska förvaltningen/ gata/parkavdelningen
Akten

2011.1385.332

§ 36
Svar på motion angående upprustning av vår vackra park
Sverigedemokraterna genom Christopher Larsson (SD),
Karlskrona, har lämnat in rubricerad motion. Skrivelsen består av
följande text;
”Vår vackra park har fått sig ett lyft då buskarna mot parkeringen togs
bort och öppnade upp för en ljusare och mer välkomnande park.
De sjuka almarna har sågats ner och gett parken mer ljus insläpp
som bidrar till den trevliga miljön. Parkförvaltningen gör ett fantastiskt
bra jobb med alla blommor och växter i parken. På somrarna ser man
barnfamiljer, ungdomar och äldre som samsas om gräsplättarna för
en fika eller bara en stunds avkoppling.
Men lekplatsen räcker inte till, det är så många barn som kommer på
helgerna för att leka och visst hade det varit trevligt om vi kunnat
stoltsera med en attraktiv lekplats för kommunens barn, men även för
alla barnturister som besöker oss. Denna gröna oas kan göras
mycket bättre.
Jag vill därför föreslå till kommunfullmäktige:
Att utreda möjligheterna och kostnaderna för att tredubbla aktivitetsutbudet mot vad vi har idag för barn i Hoglands park
För att på så vis göra detta till en naturlig mötesplats för barn och
familjer.”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra
följande;
Parkenheten är medveten om bristen på lekmöjligheter i Hoglands
park. De senaste åren har de flesta lekredskap fått tas bort då de har
besiktigats som farliga. Planen har varit att lekplatsen ska vara etapp
2 i ”Hoglands parksprojektet” där etapp 1 av 4-5 har genomförts.
forts. § 36
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forts. § 36
Parkenheten ser inte det som möjligt att ta kostnaden i de idag
budgeterade lekplatsinvesteringarna då lekplatsrenoveringarna skulle
stanna av i de andra områdena under 1,5 år och endast en lekplats
centralt skulle renoveras istället för 5-10 lekplatser utanför centrum.
Investeringen av lekplatsen i Hoglands park bör vara en investering
för sig och ligga som en etapp i ”Hoglands parksprojektet”.
2013 fyller Hoglands park 150 år. Med anledning av detta har
Karlskrona kommun ambitionen att fortsätta med etapp 2 i
renoveringen av parken, vilket skulle innebära att lekplatsen blir
upprustad. Om medel tas fram för etapp 2 kommer därmed en ny
lekplats att byggas 2013.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 37
Delegation
1. Tekniska nämndens Båtråd
Protokoll från beredningssammanträde den 23 januari 2012.
2. Tekniska nämndens övergripande samverkansgrupp
Protokoll från sammanträde den 1 februari 2012.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 21 februari 2012.
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank, samt anmälan om kompostering av hushållsavfall
Dnr 2012.102.458
Dnr 2012.131.452
Dnr 2012.158.452
Dnr 2012.165.452
Dnr 2012.178.452
Dnr 2012.216.452
Dnr 2012.223.452
Dnr 2012.228.452
Dnr 2012.234.452
Dnr 2012.264.452
Dnr 2012.276.452
Dnr 2012.279.458
Dnr 2012.280.458
5. Svar på skrivelse angående bemanning av återvinningscentraler.
Dnr 2012.82.108
6. Svar på skrivelse angående avfallsstationen i Torhamn.
Dnr 2012.248.456
7. Lokala trafikföreskrifter
Sign
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Anbud
8. Framtagning av skyltplan och skrivning av lokala trafikföreskrifter
för Trossö, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.47.055
9. Armaturbyte Karlskrona kommun
Dnr 2011.1323.052
10. Tilldelningsbeslut – Kristianopels camping och hamn.
Dnr 2012.186.050
11. Tilldelningsbeslut – Flytkroppar för flytbryggor 2012.
Dnr 2012.153.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 38
Meddelanden
1. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 6 februari 2012 § 6.
Bowlinghallen af Klint.
Dnr 2011.1314.820
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 februari § 13
Budget 2013 och plan 2014-2015.
Dnr 2012.246.041
Kommunfullmäktiges beslut den 16 februari 2012
3. § 26
Taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän
plats. (Återremiss)
Dnr 2011.955.041
4. § 28
Svar på medborgarförslag om borttagande av busshållplats vid
Alamedan 21.
Dnr 2011.444.519
5. § 29
Svar på medborgarförslag om att minska trafiken på Infartsleden
samt i centrum vad gäller utsläpp och buller.
Dnr 2011.477.510
6. § 30
Svar på medborgarförslag om trafikbulor på Kummelvägen i
Lyckeby.
Dnr 2010.1485.512

forts. § 38
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forts. § 38
7. § 31
Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Långö.
Dnr 2009.528.512
8. Länsstyrelsens beslut, daterat den 6 mars 2012, dnr 431-2826-10,
angående arkeologisk förundersökning i samband med anläggande
av vattenledning Johannishus – Lyckeby, Ronneby och Karlskrona
kommuner.
Dnr 2010.1343.872
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 8
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen / gata/parkavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.390.317

§ 39
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning
I investeringsbudgeten för 2011 finns 3 mkr och för 2012 finns 3 mkr
avsatt för förnyelse gatubelysning.
Tekniska förvaltningen är ansvarig för ca 14 650 armaturer. Utbyte
från gamla kvicksilverarmaturer med stor energiförbrukning mot
högtrycksnatriumarmaturer med betydligt lägre energiförbrukning
fortgår planenligt. Ca 9 000 armaturer är utbytta och ca 2 000
armaturer dimras nattetid. Under 2012 planeras ytterligare utbyte av
ca 1 500 armaturer samt dimring av ca 2 000 armaturer till en
beräknad kostnad av 6 mkr.
Tekniska förvaltningen har även beviljats 15-procentigt KLIMP-bidrag
om 2,3 mkr för utbyte av armaturer och dimring av belysning. Utbyte
av ca 1 500 armaturer till högtrycksnatrium och dimring av ca 2 000
armaturer innebär en energibesparing på ca 600 000 kwh per år,
vilket innebär en ekonomisk besparing på ca 800 000 kr per år.
Kapitalkostnaden beräknas till 480 000 kr och en nettobesparing på
320 000 kr år 2013.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för förnyelse gatubelysning
2. att investeringsutgiften 6 000 000 kronor finansieras med
3 000 000 kronor ur 2011 års investeringsanslag för Förnyelse
gatubelysning och 3 000 000 kronor ur 2012 års
investeringsanslag för Förnyelse gatubelysning
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen / fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.152.291

§ 40
Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för
fritidsverksamhet på Jändelskolan
Tekniska förvaltningen fick av barn- och ungdomsnämnden i uppdrag
att projektera utbyggnad av Jändelskolan. Beslut togs i barn och
ungdomsnämnden 25 januari 2012.
Mot bakgrund av den politiska överenskommelse som presenterades
9 mars 2012 har förutsättningarna ändrats för utbyggnad av
Jändelskolan. Det tidigare behovet av utökade lokaler för
fritidsverksamhet kvarstår och en tillbyggnad till Jändelskolan på
ca 150 kvm är lösningen.
Investeringskostnaden bedöms till 3 mnkr och projekteringskostnad
ingår. Investeringen genererar en ökad årshyra för barn- och
ungdomsförvaltningen på 0,3 mnkr.
Investeringen på 3 mnkr finansieras med 2,5 mnkr ur 2011 års
investeringsanslag för Jändelskolan tillbyggnad och med 0,5 mnkr ur
2011 års investeringsanslag för ombyggnad särskola.
Tekniska nämnden beslutar
att återkalla TN:s beslut 2012-02-28 § 14, ansökan om projekteringssamt investeringstillstånd för utbyggnad av Jändelskolan

forts. § 40
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forts. § 40
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekteringstillstånd för utbyggnad av
Jändelskolan.
2. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av
Jändelskolan.
3. att investeringsutgiften 3 000 000 kronor finansieras med 2
500 000 kronor ur 2011 års investeringsanslag för
Jändelskolan tillbyggnad och 500 000 kronor ur 2011 års
investeringsanslag för ombyggnad särskola.
4. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för
projekteringskostnaden i det fall investeringen ej fullföljs.
_____
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§ 41
Övrigt
1. Åke Håkansson ställer fråga angående planer för
konstgräsplanen på Rosenholm. Vem bär ansvaret?
Information kommer att ges vid tekniska förvaltningens
sammanträde i april.
2. Peter Bäckström ställer frågan hur man får tillgång till
information betr pågående anbud upphandling
parkeringsautomater? Anders Jaryd svarar att man är tvungen
att registrera sig på web:en. Peter riktar också kritik för att
Securitas varit med i referensgruppen kopplad till
upphandlingen. Anders Jaryd och Karl-Johan Svärd svarar att
Securitas enbart varit med och bidragit med spetskompetens
gällande övervakning, då projekgruppen inom tekniska
förvaltningen träffat eventuella leverantörer.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 augusti 2012
§ 69

Information
- Stigande havsnivåer
- Genomförande av parkeringsstrategi, nuläge

- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2012 och prognos 2012
- Felanmälan – antal ärenden registrerade 2012-01-01—2012-06-30

§ 70 Ansökan om medel ur fågelfonden 2012
§ 71 Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m. fl., Bergåsa, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 72 Upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26 m fl, Strömsberg,
Strömsberg, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 73 Detaljplan för Nordstjärnan 32 med flera på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 74 Ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3, och 1:7 m fl, Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 75 Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 76 Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området Sunna kanal till
Skönstavik
§ 77 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 78 Meddelanden
§ 79 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 28 augusti 2012 kl 14.00 – 16.15

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
ledamöter

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP
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

Liten Evenbratt (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Lindy Olofsson (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Praktikant Eric Torkelsson
Projektchef Johan Stenér kl 14.00-14.55
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 14.00-15.20
Arbetsledare park Ingvar Svensson kl 14.00-15.30
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Patrik Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Andersson

§§ 69 - 79

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 13 september 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 69
Information
- Stigande havsnivåer
Översiktlig riskanalys för delar av Karlskrona kommun
Eric Torkelsson, praktikanställd på tekniska förvaltningen, informerar.
- Genomförande av parkeringsstrategi, nuläge
Projektchef Johan Stenér informerar.
Tekniska nämnden framför en eloge till projektledare och P-guider
för ett väl genomfört arbete.

- Investeringsuppföljning per den 31 juli 2012 och prognos 2012
- Felanmälan – antal ärenden registrerade 2012-01-01 - 2012-06-30

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ Gatu- Parkavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2011.287.108

§ 70
Ansökan om medel ur fågelfonden 2012
Det finns tre fågelflottar och 16 st fågelbord. Fågelflottarna fylls på
med havrekross och fågelborden med fågelfrö kontinuerligt, beroende
på väderlek, i början av året och i slutet av året.
Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp ombesörjer
fågelmatningen och därmed blir det inga arbetskostnader.
Fågelborden renoveras och underhålls under sommaren.
Elkonsumtion för att hålla vattenpump igång och därmed isen öppen.

Transport

45 200:-

El

2 900:-

El reparationer

2 000:-

Material till renovering

2 500:-

Fågelmat

36 500:-

Summa

89 100:-

Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 14 mars 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om medel ur fågelfonden för 2012.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (2179/11)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Ansvarig controller TF
Akten

2011.793.214

§ 71
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m. fl., Bergåsa, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för granskning. Planen har under
samrådstiden tillstyrkts vid tekniska nämndens februarisammanträde.

Planens syfte
Planens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet för en planskild
korsning med en vägbro för allmän vägtrafik över järnvägen i
Bergåsa/Blå Port i höjd med Galgamarken och Wämöskolan.
Det ska även ges förutsättning för en separat planskild gångoch cykeltunnel under järnvägen i höjd med befintlig korsning i
Bergåsa. Syftet är att öka trafiksäkerheten för såväl skyddade
som oskyddade trafikanter samt förbättra för kollektivtrafiken och
framtida ökade trafikflöden på väg och järnväg. Syftet är även att
ett nytt tillgänglighetsanpassat plattformsläge uppförs i samma
läge som dagens norra plattform samtidigt som den södra tas
bort. Planarbetet föranleds av Trafikverkets upprustning av
järnvägen mellan Emmaboda - Karlskrona och i samband med
att banan därmed stängs av under mars - september år 2013.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 10 augusti, reviderad den 15 augusti 2012
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Karlskrona 5:12 m fl, Karlskrona
kommun Blekinge län. Tekniska nämnden förutsätter ekonomisk
kompensation för ökade kapital- och driftskostnader.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (3938/09)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.769.214

§ 72
Upphävande av del av detaljplan för Idehult 1:26 med flera,
Strömsberg, Karlskrona kommun, Blekinge län
Bakgrund
Den gällande planen för Idehult samhälle anger en mycket
omfattande bebyggelse och i dagens läge förväntas inte samhället
byggas ut i den omfattningen eller för den användningen som planen
anger.
Planen har till stor del inte följts och har med tiden blivit inaktuell,
vilket försvårar en utveckling av samhället. Idag används marken som
betesmark. Upphävandet av del av detaljplan för Idehult 1:26 m fl
gäller fastigheterna Idehult 1.26 samt Strömsberg 1:64.
Berörda fastigheter ägs av Karlskrona kommun.
Planens syfte
Syftet med upphävandet av del av detaljplan (Sb 394) är att
säkerställa tillgången till beteshagar. Idag används detta område till
betesmark och ett intresse finns att fortsätta med denna
markanvändning. Marken är delvis låglänt och inte lämplig för
bostäder. Även efter upphävande av del av detaljplan kommer
gällande detaljplan kunna möjliggöra för ytterligare ca 18 fristående
enbostadshus i den norra delen av planområdet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 12 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till upphävande av del av detaljplan för Idehult
1:26 med flera, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (Plan 2010.3367)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.702.214

§ 73
Detaljplan för Nordstjärnan 32 med flera på Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Omfattning
Planförslaget omfattar fastigheterna Nordstjärnan 32 och 37 samt en
mindre del av Karlskrona 4:1 på Trossö i Karlskrona. Detaljplanen
syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus på idag
obebyggd mark. Skyddsbestämmelser införs för den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen mot Ronnebygatan.
Läge
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossö´s nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och centrumbebyggelse och i
söder av Ronnebygatan.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 12 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Nordstjärnan 32 med flera på
Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (993/11)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.770.214

§ 74
Ändring av detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3, och 1:7 med flera,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Bakgrund och syfte
Inom Skavkullaområdet finns en äldre gällande detaljplan för
fritidshusbebyggelse. Enligt gällande detaljplan från 1965 får inte
huvudbyggnaden uppta större area än 100 m² samt uthus och andra
gårdsbyggnader inte större än sammanlagd area än 40 m².
Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall tillåtit bebyggelse som
överskrider den tillåtna byggnadsarean. Ett stort intresse för att
använda sin bostad för permanentboende finns och det finns
önskemål om att utöka sin byggrätt för att uppnå dagens
bostadsstandard. Syftet med ändring av del av detaljplanen (N18/65)
är att utöka byggrätten för den sammanlagda byggnadsarean till
20 %. Enligt den kommunövergripande översiktsplanen kan
detaljplaneändringar ske i syfte för att uppnå ökade byggrätter
anpassade för permanentboende om förutsättning för bland annat
VA-lösning finns.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 12 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Skavkulla 1:2, 1:3, och 1:7 med
flera, Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (PLAN 2012.1304)
Tekniska förvaltningen/ Staben
Akten

2012.796.214

§ 75
Detaljplan för Verkö 3:267 och del av Verkö 3:25, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är föremål för samråd och tekniska nämnden
har erhållit den för yttrande.
Bakgrund och syfte
ABB AB önskar öka sin produktion på Verkö. Den utökade
produktionen medför att ytorna inom befintligt industrikvarter norr om
Verkövägen är otillräckliga. ABB önskar därför överta befintlig fabrik
söder om Verkövägen där Flextronics International Sweden AB har
verksamhet idag. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att
öka tillåten högsta byggnadshöjd i ny detaljplan. ABB har behov av
55 meter höga byggnader för testning/ provning av kabel, vilket inte
ryms inom gällande detaljplan.
Omfattning och läge
Planområdet ligger på sydvästra Verkö. Avståndet till Stortorget på
Trossö, fågelvägen över havet, är ca 3 000 meter. Marken är
detaljplanelagd industrimark som är bebyggd. Marken ägs av
kommunen och upplåts med, dels tomträtt, dels arrende, till
Flextronics. Avsikten är att hela markområdet, ska utgöra en
fastighet. Planområdet omfattar 5,6 hektar kvartersmark.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 10 augusti 2012 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Verkö 3:267 och del av
Verkö 3:25, Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.22.339)
Tekniska förvaltningen/ Gatu-Parkavdelningen
Akten

2011.190.339

§ 76
Svar på medborgarförslag: Snygga upp och sköt området
Sunna kanal till Skönstavik
Stefan Svensson, Karlskrona, har lämnat in rubricerade
medborgarförslag.
I skrivelsen föreslås bland annat följande åtgärder:
1. ” Snygga upp och sköt området Sunna kanal till Skönstavik”.
Som motivering framförs att ”Det ser bedrövligt ut när det gäller
strandpromenaden, 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, daterad den 9 mars 2012,
reviderad den 15 augusti 2012, inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Under säsongen 2010 gjordes ett stort röjningsarbete i Lindesnäs då
parkenheten breddade vägen så att skötseln kunde förenklas genom
framkomlighet med traktor. Under våren 2011 gjordes ännu en stor
röjning i Lindesnäs för att förbättra utblickarna mot havet. OSA
(Offentligt Skyddat Arbete) sköter området och kommer fortsättningsvis att hålla efter promenaden.
Privata tomtägare skräpar ner genom att lägga stora mängder
trädgårdsavfall i skogen/naturen ner mot promenaden, vilket
föranleder klagomål till kommunen. Detta måste var och en ta hand
om och rensa upp efter sig.
Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg har för flera år sedan
beslutats att bortprioriteras på grund av nerdragning av resurser.
Parkenheten sköter redan idag 25,5 mil leder i Karlskrona kommun.
forts. § 76
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forts. § 76
Tekniska nämnden beslutade den 24 maj 2011 § 67 att återremittera
ärendet och att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att undersöka om
skötsel kan ske genom självförvaltning.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra
följande:
- Skärvaleden som går förbi Lindesnäs sköts idag av OSA .
- Skötseln av motionsspåret på Lorentsberg, som i detta
medborgarförslaget är aktuellt för självförvaltning, har tidigare
beslutats att bortprioriteras på grund av dåligt med resurser och sköts
inte idag.
- Tekniska förvaltningen har varit i kontakt med OK Vittus som
meddelar att de inte är intresserade av fler självförvaltningar.
- Lindesnäs har ingen villaförening att tillfråga.
- Förvaltningen har också varit i kontakt med Sunna båtklubb
som kan tänka sig att självförvalta motionsspåret på
Lorentsberg mot ett självkostnadsarvode. Denna lösning
eftersträvar tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 77
Delegation
1. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 14 juni 2012.
2. Tekniska nämndens övergripande samverkansgrupp
Protokoll från sammanträde den 4 april 2012.
Protokoll från sammanträde den 20 juni 2012.
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 12 juni 2012.
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2012.605.346
2012.751.452
2012.752.452
2012.753.452
2012.754.452
2012.755.452
2012.772.452
2012.773.452
2012.802.452
2012.827.452
2012.828.452
2012.843.452
2012.856.452
2012.861.452

Beslut
5. Disposition av 2011 års anslag för bullerskydd Österleden/
Wämöleden till projekt Kristianopels campingplats.
Dnr 2012.805.845
6. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt Sjuhalla pstn.
Dnr 2012.906.349

forts. § 77
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forts. § 77
7. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt AWA-vägen.
Dnr 2012.907.349
8. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt Ringkanalen, Rödeby.
Dnr 2012.908.349
9. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt markarbeten Bredavik.
Dnr 2012.914.349
10. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt tryckavlopp Sturkö.
Dnr 2012.915.349
11. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt tryckledning Wämö – Koholmen.
Dnr 2012.916.349
12. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar
till projekt Frändatorp pstn.
Dnr 2012.917.349
13. Disposition av 2012 års utökade ram för förnyelse till projekt
Citect Koholmen.
Dnr 2012.909.349
14. Disposition av 2012 års utökade ram för förnyelse till projekt
vattenledning Infartsleden.
Dnr 2012.910.349
15. Disposition av 2012 års utökade ram för förnyelse till projekt
markarbeten Karlskrona vattenverk.
Dnr 2012.911.349
16. Disposition av 2012 års anslag för nya VA-ledningar till
projekt nya serviser vatten.
Dnr 2012.912.349
17. Disposition av 2012 års anslag för nya VA-ledningar till
till projekt nya serviser avlopp.
Dnr 2012.913.349
forts. § 77
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forts. § 77
18. Beslutsattestanter fr o m den 20 juni 2012.
Dnr 2011.1251.002

19. Lokala trafikföreskrifter
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a Lövmarknad 2012.
TN 35/12
Tillfällig lokal trafikföreskrift för Camaro Club om parkering på
Stortorget.
TN 37/12
Tillfällig lokal trafikföreskrift p g a SAIL 2012.
TN 38/12

20. Remissyttrande till Länsstyrelsen angående ändring av lokal
trafikföreskrift på E22 vid Bjärbylund.
Dnr 2012.700.511
21. Remissyttrande till Länsstyrelsen angående framställning om
hastighetsnedsättning på del av väg 736.
Dnr 2012.624.512

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 78
Meddelanden
1. Länsstyrelsens delbeslut, daterat den 6 juni 2012,
dnr 431-23033-12
Beslut om tillstånd till ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar
inom del av fastigheten Kronotorp 3, fornlämning nr 244 i Augerums
socken, Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2010.873.422

Kommunfullmäktiges beslut den 24 maj 2012
2. § 76
Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun.
Dnr 2012.811.041
3. § 77
Revisionsberättelse år 2011 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
Dnr 2012.905.042
4. § 78
Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
Dnr 2012.812.042
5. § 79
Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar, effektiviseringar
och åtgärder motsvarande 50 mnkr.
Dnr 2012.813.041
6. § 86
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 april 2012.
Dnr 2012.814.004
7. § 87
Hyresavtal särskilda boendet Handelsträdgården, Vedebylund 1:1
m fl.
Dnr 2011.1033.736

forts. § 78
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forts. § 78

Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2012
8. § 155
Slutredovisning av avslutade investeringsprojekt 2011, större än
5 mnkr.
Dnr 2011.436.042
9. § 156
Slutredovisning av investeringar inom Stadsmiljöprogrammet
per den 31 december 2011.
Dnr 2007.1057.210
10. § 157
Begäran om investeringstillstånd avseende förnyelse
gatubelysning.
Dnr 2012.390.317
11. .§ 159
Utvecklingsplan Stortorget, Karlskrona.
Dnr 2012.659.311
12. § 160
Projekterings- och investeringstillstånd för Telenor Arena,
Karlskrona.
Dnr 2012.650.821

Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2012
13. § 93
Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning.
Dnr 2012.850.023
14. § 94
E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun.
Dnr 2012.849.005
15. § 98
Förslag om att ersätta delårsrapport april med sedvanlig
ekonomiuppföljning.
Dnr 2012.851.041
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16. § 99
Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter.
Dnr 2012.640.041
17. § 100
Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Dnr 2012.246.041
18. § 101
Förslag till nytt personalpolitiskt program för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Dnr 2004.867.020
19. § 105
Tillskapande av nya beredskapsarbeten.
Dnr 2011.1331.754
20. § 116
Svar på motion om upprustning av vår vackra park.
Dnr 2011.1385.332
21. § 117
Svar på medborgarförslag om Villa Fehr i Nättraby.
Dnr 2012.295.299
22. § 118
Svar på medborgarförslag om upprustning av parkområdet
kring Monsunen/Sunnavägen i Karlskrona.
Dnr 2012.172.339
23. Länsstyrelsens beslut den 6 juni 2012, dnr 521-1285-12
Ansökan om tillstånd enligt föreskrifter för Holmsjö och Spjutsbygd
vattenskyddsområden.
Dnr 2012.747.341
24. Uppdrag till nämnder/styrelser enligt beslut i kommunfullmäktige
den 19 juni 2012.
-

Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att fortsätta
planeringen för kommunens påbörjade stadsförnyelse.
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-

Tekniska nämnden får i uppdrag att tills senast 2015 avveckla all energiförsörjning av kommunala fastigheter med fossilt bränsle.

-

Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden får i uppdrag att bilda ett nytt
kommunalt hamnbolag.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att i samverkan med Näringslivsbolaget ta
fram en plan för utveckling av kommunens gästhamnar och en ökning av
antalet båtplatser.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsammans med de kommunala bolagen
finna former för att bredda upphandlingen av driften av kommunens fastigheter
och skötseln av gator och parker.

-

Miljö- och byggnadsnämnden och Tekniska nämnden ska fortsätta med att ta
fram en VA-plan för kommunen.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 24.
_____
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§ 79
Övrigt
- Peter Bäckström (M) ställer fråga angående överenskommelse om
försäljning av del av fastigheten Verkö 3:1 till ABB Fastighet AB.
Beslut i KF den 19 juni 2012 § 106.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
- Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående ändrade regler för
bidrag till friskolor. Hur påverkas hyresintäkterna för tekniska
förvaltningen?
Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens septembersammanträde.
- Lindy Olofsson (M) påpekar olycksrisken vid gångpassager.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 25 september 2012
§ 80

Information
- Ekonomiska effekter på grund av sänkta bidrag till friskolor
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-07-31”

§ 81

Ställföreträdande förvaltningschef

§ 82

Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
uppföljning för tekniska nämnden augusti 2012

§ 83

Förslag till taxor 2013

§ 84

Ansökan om projekteringstillstånd samt
investeringstillstånd för Lyckeby Kunskapscentrum

§ 85

Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5

§ 86

Försäljning av fastigheterna Strömsberg 1:44 och 1:50

§ 87

Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län

§ 88

Svar på medborgarförslag angående fler sittbänkar mellan
Brohålan och Oljehamnen

§ 89

Svar på medborgarförslag: Anlägg ställplats för husbilar på
Hattholmen

§ 90

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 91

Meddelanden

§ 92

Övrigt

Extra ärende
§ 93
Internkontrollplan 2012
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 25 september 2012 kl 14.00-17.30
Sammanträdet ajourneras kl 15.00-15.25

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 14.00-16.00 § 80 till del av § 82
Veikko Pirkkalainen (S) kl 16.00-17.30 del av § 82 till
§ 92
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström
Liten Evenbratt (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S) kl 14.00-16.00 § 80 till del av
§ 82
Tommy Sundahl (S)
Peter Bäckström (M)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin kl 14.15-17.30
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 14.00-17.00
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl 14.00-17.15
Kundservicechef Stefan Petersson VA/Renhållning
kl 14.00-17.00
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl 14.30-17.30
Projektingenjör Ida Löndahl kl 14.00-16.20
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Pia Pålsson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf

Justerare

……………………………………
Pia Pålsson

§§ 80 - 93

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 10 oktober 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

…………………………………
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§ 80
Information
1. Ekonomiska effekter på grund av sänkta bidrag till
friskolor? Claes-Urban Persson (S) ställde frågan
vid tekniska nämndens augustisammanträde.
Fastighetschef Anders Kumlin besvarar frågan vid
dagens sammanträde.
2. Rapport ”Personalnyckeltal 2012-07-31” är
utsänd till nämndens ledamöter och ersättare.
Dnr 2012.318.026
3. ABB:s ursprungliga planer på att bygga en ACDChall öster om sin befintliga tomt kommer att genomföras. Detta innebär att dom bergmassor som frigörs
kommer att tillfalla kommunen i enlighet med tecknat
avtal. Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
4. Kommunstyrelsen har aviserat möjlighet att styra över delar
av kommunens prognostiserade positiva resultat för året till
underhållsåtgärder mm. Förvaltningen har presenterat förslag på
åtgärder inom gata, park, hamn och fastighet till ett sammanlagt
värde av 16,5 mnkr. Kommunstyrelsen kommer att behandla
frågan den 2 oktober 2012.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.958.023

§ 81
Ställföreträdande förvaltningschef
Nuvarande ställföreträdande teknisk chef, projekteringschef
Jan-Anders Glantz, avgår med pension den 30 september 2012.
Till efterträdare föreslås gatu/parkchef Karl-Johan Svärd.
Yrkande
Claes-Urban Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar
att utse gatu/parkchef Karl-Johan Svärd till ställföreträdande
teknisk chef från och med den1 oktober 2012.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2012.159.042

§ 82
Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 17 september 2012
lämnat delårsrapport per augusti 2012 till tekniska nämnden för behandling
och beslut.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete
mot god ekonomisk hushållning har följande mål antagits av
kommunfullmäktige för 2012. Uppföljning av målen redovisas enligt
nedan:
KF-mål: Andelen planerat underhåll på fastigheter och vägar ska öka
årligen i förhållande till det oplanerade.
Uppföljning:
Fastigheter: Det planerade underhållet uppgick 2011 till 23,1 mnkr och det
oplanerade underhållet uppgick samma år till 17,6 mnkr. Kvoten är 1,31 för
2011. För 2012 uppgår budgeten för det planerade respektive oplanerade
till 21,5 mnkr respektive 13,5 mnkr, vilket ger kvoten 1,59.
Prognos: målet kommer att uppnås.
Vägar: Det planerade underhållet uppgick den 31 augusti 2011 till
2,0 mnkr och det oplanerade underhållet uppgick samma år till
1,5 mnkr. Kvoten är 1,35 för 2011. Den 31 augusti 2012 uppgår budgeten
för det planerade respektive oplanerade till 5,2 mnkr respektive 0,6 mnkr,
vilket ger kvoten 8,5. Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Karlskrona kommuns fastighetsbestånd ska minska
sitt beroende av fossila bränslen årligen. Senast år 2015 ska Karlskrona
kommuns fastighetsbestånd vara oberoende av fossila bränslen.
Uppföljning: Avvecklingen fortskrider enligt plan. Under 2012 kommer
tre till fyra anläggningar att konverteras.
Prognos: målet kommer att uppnås.
forts. § 82
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KF-mål: Energiförbrukningen i kWh per kvm i kommunens
fastigheter och anläggningar ska minska årligen.
Uppföljning: Målet mäts på årsbasis vid varje årsskifte.
Energiförbrukningen per den 31 december 2011 uppgick till 98 kWh/kvm.
Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik ska minska årligen.
Uppföljning: Energiförbrukningen per belysningspunkt inom trafikbelysning
gata/trafik är den 30 april 2012 430 kWh per ljuspunkt, jämförelsetal den
31 december 2010-12-31 är 452 kWh per ljuspunkt.
Energiförbrukningen för gatubelysning beräknas på effekt och
drifttid. KLIMP-anslag avseende dimring är godkänt och arbeten pågår
avseende byte till lågeffektarmaturer och dimring.
År 2011 har dimring installerats i 23 el-stationer, vilket ger att
ca 2 500 armaturer är dimrade. Under första halvåret 2012 har
ytterligare15 el-stationer installerat dimringsutrustning, vilket
innebär att ytterligare ca 1 500 armaturer har dimrats. Beräknad
effektsänkning ca 25-30 %, prognos för 2012 är 410 kWh.
Under hösten - vintern kommer ytterligare ca 1 400 kvicksilverarmaturer
att bytas ut. Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg ska öka med minst två
år 2012.
Uppföljning: Antalet stränder/hamnar med Blå Flagg har minskat till en,
Kristianopel miste sin flagg vid inspektionen den 2 juli 2012,
detta gäller även Stumholmens badplats på grund av Marinmuseets
tillfälliga ombyggnad för uppförande av ubåtshall.
Prognos: målet kommer inte att uppnås.
KF-mål: Antalet flerfamiljshus med sortering av hushållsavfall ska
öka årligen.
Uppföljning: Andelen flerfamiljshus som valt sortering har sedan
den 31 augusti 2011 ökat med 2,9 % eller med 56 abonnemang/ tjänster.
Prognos: målet kommer att uppnås.
KF-mål: Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall ska öka
årligen.
Uppföljning: Andelen hushåll som valt sortering av hushållsavfall har
sedan den 31 augusti 2011 ökat med 1,2 % eller med 219 abonnemangs/
tjänster. Prognos: målet kommer att uppnås.
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Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive
VA-verksamheten överensstämmer med budgeterat resultat.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +2 mnkr för att
komma till rätta med det negativa egna kapitalet.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med
budgeterat resultat.
Gata/parkverksamhet prognos 2012 är nollresultat.
Hamnverksamhet prognos 2012 är nollresultat.
Fastighetsverksamhet prognos 2012 är nollresultat.
VA/Renhållningsverksamhetens prognos 2012 är nollresultat.

Uppdrag
- Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att
tillsammans med lokala krafter titta på möjligheten att uppföra automatiska
serviceuppställningsplatser för husbilar i Karlskrona kommun.
Möte är inbokat med branschorganisationen SCR för att tydliggöra
husbilsägarnas behov och önskemål.
- Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har fått i uppdrag att bilda ett
nytt kommunalt hamnbolag.
Ett samarbets- och nyttjanderättsavtal mellan tekniska förvaltningen och
hamnbolaget är under framtagande. Tidplanen är att ärendet skall
behandlas i tekniska nämnden i oktober, kommunstyrelsen i november och
kommunfullmäktige i december månad.

Budgetavvikelse för perioden
- för tekniska nämndens verksamheter exkl. VA-verksamhet +8 494 tkr,
samt för tekniska nämndens VA-verksamhet +149 tkr
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minus = negativt resultai tkr

Tekniska nämndens
skattefinansierade verksamheter

Centrala verksamheter
Gata/park
Hamn
Fastighet
Renhållning
Summa

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget
-579
-1 840
1 304
7 922
1 686
8 494

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
27 036
83 433
18 609
467 112
49 400
645 590

minus = negativt resultai tkr

Tekniska nämndens
avgiftsfinansierade verksamheter

Vatten- och avlopp
Summa

Resultat
Budgetför perioden
omslutning
avvikelse
mot budget
149
132 399
149
132 399

Den positiva budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på:
- Byggledning arbete, budgetavvikelse -1,5 mnkr
- Verksamhetsfastigheter, budgetavvikelse +10,6 mnkr
- förbrukning värme, +3,5 mnkr
- förbrukning el, +1,0 mnkr
- planerat underhåll, +0,4 mnkr
- externa hyresintäkter, +1,2 mnkr
- externa hyreskostnader, +1,0 mnkr
- myndighetsbesiktningar, +0,4 mnkr
- kapitalkostnader, +3,2 mnkr
- Periodens underskott avseende väghållning på -2 mnkr beror till största
delen på planerat och akut asfaltsunderhåll, vilket finansieras av ökade
parkeringsintäkter som redovisas under verksamhet gatuparkering.
- Periodens underskott avseende trafikbelysning på -0,4 mnkr beror på
energieffektiva investeringar ( KLIMP-projektet) ännu ej fått ekonomisk
genomslag samt att förhandling pågår med elbolagen om nya elavtal.
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- Väg/trafikadministrations överskott på 0,6 mnkr beror på medvetna
besparingar för att möta underskott i övriga verksamheter.
- Verksamheten parkområden/gatuplantering är periodiserad, men då
årets växtsäsong varit mer intensiv än budgeterat har verksamheten för
perioden ett underskott på -0,6 mnkr.
- Campingplatser/stugområdens underskott på -0,3 mnkr beror på en ej
budgeterad satsning på Kristianopels camping inför årets säsong.
- Gatuparkeringens resultat för perioden är 1,2 mnkr.
Renhållningsverksamheten visar ett resultat på +1,7 mnkr. Orsak till
renhållningens positiva resultat är att sju av nio återvinningscentraler
byggts om, Holmsjö och Aspö återstår. En del kompletteringar med
asfaltering, staket mm kommer att åtgärdas i höst på bland annat Hasslö.
Intäkterna ligger över budget vilket också påverkar resultatet.
Rapporten har lämnats till serviceförvaltningen den 15 september 2012.
Förvaltningschef Anders Jaryd, Gun-Britt Sirbäck ansvarig controller TF,
fastighetschef Anders Kumlin, gatu/parkchef Karl-Johan Svärd och
VA/Renhållningschef föredrar ärendet. Karl-Johan Svärd föredrar även
hamnavdelningens budgetuppföljning.
Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning per den 31 augusti 2012, samt
2. att överlämna budgetuppföljningen till kommunrevisionen.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen, gata/parkavdelningen,
VA/Renhållningsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2012.963.041

§ 83
Förslag till taxor 2013
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att direktiven
för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad
löne- och prisökning. Taxeförslaget har därför anpassats till den allmänna
prisutvecklingen.
Tekniska nämndens taxeförslag, daterat den 11 september 2012, följer
budgetdirektiven och 2013 års taxor har räknats upp 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 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.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga.
Offentlig plats, kap 14
Taxan har omarbetats i samråd med representanter från Arenabolaget.
Som ett steg i ambitionen att öka antalet evenemang i Karlskrona föreslås
en sänkning av befintliga taxor avseende upplåtelse av Stortorget med flera
platser. Vidare ändras antalet taxegrupper från tre till två och en
administrativ avgift tas endast ut för ideella och kommersiella evenemang
utan inträde.
Ny taxa har tillkommit för båtuppläggning på anvisad mark.
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Ny taxa masonitstugor, kap 16
Taxan har godkänts genom majoritetsbeslut i Dragsö masonitstugeförening.
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende prissättning av
kommunens olika koloniområden. De politiska direktiven har varit att ge
föreningarna i koloniområdena ett ökat ansvar i form av självförvaltning.
Den nya taxan består dels av pris för ianspråktagen markyta och dels pris
för servicekostnad. Servicekostnaden ska täcka kostnaden för sanitetsbyggnader, sopor, vatten, fakturering, skötsel av stigar etc.
Servicekostnaden är uppdelad på två taxegrupper och är lägre för dem
som är anslutna till självförvaltningsavtal, då exempelvis föreningen själva
fakturerar stugägarna.
Vidare föreslås en ny fast avgift vid försäljning av stugor/överlåtelse av
arrende, med anledning av att det medför en administrativ kostnad för
kommunen.
Taxa djurkrematoriet, kap 18
Minskat antal kremeringar samt höjt oljepris, är anledningen till föreslagen
taxehöjning. Efter föreslagen höjning är Karlskronas taxa fortfarande lägre
än grannkommunernas taxor för motsvarande tjänster.
Taxa för laboratorietjänster, kap 20
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
VA-Taxa, kap 21
VA-taxans rörliga avgift har de senaste åren höjts med 62,5 öre m3 och
den fasta avgiften har höjts med 10,42 kr i månaden eller 125 kr per år
inklusive moms i brukningsavgiften.
Den rörliga avgiften höjs med 1,25 kr till 26,25 kr per kubikmeter inkl
moms. Den fasta avgiften för villor föreslås höjas med 192 kr/år till
4 200 kr/år inkl moms, vilket blir en höjning med 16 kr/mån.
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Nedan beskrivs förändringarna i anläggningsavgifter och brukningsavgifter
i 2013 års VA-taxa.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2013 att brukningsavgiften höjs med
5 % inklusive moms på samtliga avgifter. Detta ger en intäktsökning med
5 mnkr.
Avgiftshöjningen krävs för VA-verksamheten ska täcka ökade kostnader
såsom
- kapitalkostnader på de etapper som är färdigställda i Johannishusåsen,
infiltrationsdammar och överföringsledning från vattenverket till E 22,
1 mnkr.
- löneökningar, ökade kemikaliekostnader och övriga kostnadsökningar,
2 mnkr, samt
- att återställa del av eget kapital från bokslut 2011, 1,8 mnkr.
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att finansiera
ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i Karlskrona
vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår investeringen till 375 mnkr
som ger en ökad kapitalkostnad och driftkostnad med 20 mnkr/år.
Anläggningsavgiften höjs med 10 % på samtliga avgifter.
Anläggningsavgiften behöver höjas med ca 10 % årligen till ca 200 000 kr
på tre år för en villatomt på 1 000 m2. Vid utbyggnad i kommunala
bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften utbyggnadskostnaden.
Karlskrona kommun har startat arbetet med en VA-plan som innebär att
kommunen kommer att bygga ut kommunalt ledningsnät till ett antal
tätbebyggelser.
En kraftig utbyggnad av privat VA-sanering har genomförts av föreningar
och kostnaden uppgår normalt till 125 000 kr - 200 000 kr. Många
fastighetsägare tvekar därför inför privat utbyggnad, för att de tycker att
kommunen skall bygga ut istället så kostnaden blir lägre för kunden.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3
innebär en höjd månadskostnad med 36 kr eller 432 kr/år.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från 157 813
kr till 173 595 kr.
VA-taxan 2012 redovisas för första gången inklusive moms på 25 %.

forts. § 83
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-09-25

14

Sammanträdesprotokoll

forts. § 83
Renhållningstaxa, kap 22
Taxeförslaget innebär att höjningar görs endast ur miljösynpunkt.
Samtliga osorterade abonnemang- och latrintaxor höjs med 10 % både på
fast och rörlig avgift.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 med undantag för latrin och
osorterade abonnemang som har höjts med 10 % årligen för att uppmuntra
till sorterade abonnemang och för att få bort all latrinhantering.
Avgift för ej utsatt kärl på 60 kr är borttagen. Orsaken kan vara att kunden
inte behöver tömning på grund av resa eller annan orsak och då ska ingen
avgift utgå.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för kärlbyte till mindre kärl
bort. Kunden debiteras endast vid byte till större kärl. Detta för att motivera
en högre sorteringsgrad.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för att byta till längre
tidsintervall på tömningarna bort. Kunden debiteras endas vid byte till
tätare hämtningsintervall, för att motivera en mer miljömässig
avfallshämtning.
Gemensamhetsanläggningar kommer att debiteras enligt taxa för
flerfamiljshus. Dessa taxor är något lägre än för summan av antalet
vanliga villor. Det ska vara en ekonomisk vinst i att ha gemensam
anläggning och genererar även färre stopp för renhållaren och blir en
miljömässig vinst.
Timtaxan för tömning av fettavskiljare höjs med 125 kr/timme. Avgiften höjs
för att renspolning av fettavskiljaren ska utföras vid varje tömning.
Taxan per kubikmeter vid tömning av fettavskiljare sänks med 615
kr/timme. Avgiften är onödigt hög.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
Yrkanden
Jörgen Johansson (C) yrkar att förslag till administrativ avgift för upplåtelse
av offentlig plats utgår avseende Lyckeby torg, Jämjö torg och
Kristianopels hamnområde.
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Åke Håkansson (S) yrkar att ingen administrativ avgift ska tas ut för ideella
föreningar för hyra av: Klaipedaplatsen, Stortorget, Hoglands Park,
Lyckeby torg, Kristianopels hamnområde och kommunal mark söder om
Marinmuseet.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Jörgen Johanssons yrkande.
Därefter ställer ordförande proposition på Åke Håkanssons yrkande
Tekniska nämnden beslutar enligt Åke Håkanssons yrkande.
Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att avslå tekniska förvaltningens förslag att ta ut en administrativ avgift
för ideella föreningar för hyra av: Klaipedaplatsen, Stortorget, Hoglands
Park, Lyckeby torg, Kristianopels hamnområde och kommunal mark söder
om Marinmuseet,
2. att bifalla Åke Håkanssons yrkande att ingen administrativ avgift ska
tas ut för ideella föreningar för hyra av: Klaipedaplatsen, Stortorget,
Hoglands Park, Lyckeby torg, Kristianopels hamnområde och kommunal
mark söder om Marinmuseet.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa taxor för 2013.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller TF
Akten

2012.944.291

§ 84
Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd för
Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 18 juli 2012 att lämna i
uppdrag till tekniska förvaltningen att ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för etablering av Lyckeby Kunskapscenter (LKC).
Etableringen av LKC är följden av det beslut gällande kommunens
skolorganisation som fattades i kommunfullmäktige den 26 april 2012.
Beslutet innebär bland annat att Lyckebyskolan tomställs och att
verksamheten flyttas till Vedebyskolan. Till Vedebyskolan flyttas även
särskoleverksamheten på Lyckåskolan samt särskoleverksamheten
årskurs 7-9 på Rosenfeldtskolan. Tillsammans med befintlig verksamhet
på Vedebyskolan kommer dessa enheter att bilda det nya LKC; ett
kunskapscentrum med pedagogisk inriktning mot Språk och Science.
Samlokaliseringen av verksamheterna möjliggör ett mer effektivt
resursutnyttjande av kompetens och lokaler. Med en samlad kompetens,
såväl ämnesmässigt som specialpedagogiskt, får skolan bättre möjligheter
att möta olika elevers behov för ett framgångsrikt lärande.
Det färdigställda LKC kommer att omfatta förskoleklass, grundskola
årskurs 1-9, särskola årskurs 1-9 samt fritidshem.
Totalt kommer cirka 550 elever att ha sin hemvist på skolan.
Vedebyskolans befintliga lokaler klarar inte att tillgodose det ökade
lokalbehov som uppstår när verksamheterna samlokaliseras. De kritiska
punkter som pekats ut är bland annat idrottshallen, specialsalarna och
matsalen.
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Etableringen av Lyckeby Kunskapscentrum kommer i grova drag att
innebära följande:
- Ny byggnad på 100 m² för fritidsverksamhet uppförs intill befintlig
förskolebyggnad. I befintlig förskolebyggnad utförs även ombyggnation
för att anpassa lokalerna för den nya verksamheten.
- Nybyggnad på 350 m² för Science Center uppförs intill befintligt
skyddsrum.
- Källarplanet i huvudbyggnaden öppnas upp och byggs om för att
inrymma teknik- och träslöjdsundervisning. Ombyggnationen omfattar
ca 120 m² och medför även markarbeten. Takhöjden är låg i källarplanet
(2,23 m), vilket innebär att en bygglovsprövning kan medföra att lokalerna
inte får användas för undervisning. Om så blir fallet måste detta lokalbehov lösas genom nybyggnation av motsvarande yta, något som innebär
en fördyrning i projektet och inte ryms inom ramen för denna investering.
- Fyra befintliga NO-salar byggs om till vanliga undervisningssalar.
- Klubb, textilsslöjd och matteverkstad inryms i befintligt skyddsrum. Detta
innebär ombyggnation i skyddsrummet samt att ventilationen måste
förbättras. Ombyggnationen omfattar cirka 140 m².
- Gymnastiksalen byggs om så att den skall gå att dela upp i tre salar i
stället för i två. Till detta kommer att två nya omklädningsrum samt
duschrum byggs till den befintliga byggnaden.
Sammantaget kräver åtgärderna en investering på 21,5 mnkr. Av dessa
21,5 mnkr beräknas projekteringskostnaden uppgå till 1,5 mnkr.
Investeringen genererar en ökad hyra för barn- och ungdomsförvaltningen
på 2 mnkr/år.
Investeringen finansieras genom investeringsanslaget för
grundskolor/förskolor 2013.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 18 september 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.

forts. § 84
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-09-25

18

Sammanträdesprotokoll

forts. § 84
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekteringstillstånd för etablering av Lyckeby
Kunskapscentrum,
2. att meddela investeringstillstånd för etablering av Lyckeby
Kunskapscentrum,
3. att investeringsutgiften på 21 500 000 kronor finansieras ur
investeringsanslag
- Stadsbiblioteket
2 000 000 kronor
- Handikappanpassning fastigheter 2010
5 005 000 kronor
- Handikappanpassning fastigheter 2012
1 000 000 kronor
- Gruppboende Backabo, överskott
4 000 000 kronor
- Tullskolan, överskott
2 995 000 kronor
- 2013 års anslag fastighetsverksamhet
6 500 000 kronor.
4. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2012.991.253

§ 85
Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5
I samband med att handikappförvaltningen nu flyttar sin verksamhet för
korttidsboende för vuxna till nya lokaler på Drottninggatan 38, kommer
fastigheten på Ragnar Jändels väg 1 att tomställas.
Handikappförvaltningen är i och med detta inte längre intresserade av att
bedriva någon verksamhet i den aktuella fastigheten, då denna fastighet
varken är ändamålsenlig för boende eller daglig verksamhet.
När kommunala lokaler tomställs är det fastighetsavdelningens uppdrag
att hitta en alternativ användning av lokalerna. I de fall då lokalerna inte
bedöms vara av strategisk betydelse för kommunen kan lokalerna föreslås
att avyttras.
Fastighet Kopparsticket 5 med adress Ragnar Jändels väg 1, ligger i
bostadsområdet Spandelstorp. Om kommunen fortsättningsvis skall
bedriva boendeverksamhet i fastigheten har räddningstjänsten ett stort
krav på omfattande ombyggnation för att fastigheten skall uppfylla de krav
som finns enligt BBR (Boverkets ByggRegler). När nuvarande verksamhet
flyttar bedöms nyttan av att bibehålla fastigheten i kommunal ägo vara
obefintlig.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 18 september
2012, att fastigheten bjuds ut till försäljning.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten
Kopparsticket 5, Karlskrona.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2012.971.291

§ 86
Försäljning av fastigheterna Strömsberg 1:44 och 1:50
Som en följd av barn- och ungdomsnämndens beslut att stänga
verksamheten på Strömsbergs skola har barn- och ungdomsförvaltningen sagt upp lokalerna för avflyttning.
Sista dag för avflyttning är den 30 juni 2013 under förutsätter att
barn- och ungdomsförvaltningens tidplan håller.
När kommunala lokaler tomställs är fastighetsavdelningens uppdrag att
hitta en alternativ användning av lokalerna. Ett sätt kan vara att inrymma
annan kommunal verksamhet, ett annat kan vara att hyra ut lokalerna till
extern intressent, om sådan finns. I de fall då lokalerna inte bedöms vara
av strategisk betydelse för kommunen kan lokalerna avyttras.
Strömsbergs skola finns i två fastigheter; Strömsberg 1:44 och
Strömsberg 1:50. När skolan flyttat bedöms nyttan av att behålla
fastigheterna i kommunal ägo vara obefintlig.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 18 september
2012, att fastigheterna bjuds ut till försäljning.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheterna
Strömsberg 1:44 och Strömsberg 1:40.Karlskrona.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsenhet
Akten

2012.901.018

§ 87
Fördjupning av översiktsplanen för skärgården, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad översiktsplan är föremål för samråd och tekniska förvaltningen
har erhållit densamma för yttrande. Tekniska förvaltningen har medverkat
i arbetet med översiktsplanen och har inget att erinra mot förslaget.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till fördjupning av översiktsplan för skärgården,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.151.312)
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2012.634.339

§ 88
Svar på medborgarförslag angående fler sittbänkar mellan Brohålan
och Oljehamnen
Hans Larsson har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen sätter ut
3-4 sittbänkar mellan Brohålan och Oljehamnen.
Tekniska förvaltningens bedömning är att det inte är någon bra plats att
placera ut sittbänkar på. Med den starkt trafikerade infartsleden i ryggen
och en flitigt trafikerad cykelväg framför anser förvaltningen det olämpligt
att placera bänkar mellan dessa vägar.
Föreslagen placering kräver dessutom en utfyllnad, med därtill ökad
kostnad. Det finns bänkar framme vid hamnplanen och i andra änden vid
Preemmacken och går man runt macken finns där en stor grusplan där
det också finns bänkar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 20 augusti 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.20.315)
Tekniska förvaltningen/Gatu-Parkavdelningen
Akten

2012.170.315

§ 89
Svar på medborgarförslag: Anlägg ställplats för husbilar på
Hattholmen
Ing-Marie Björnbäck, Karlskrona, har i ett medborgarförslag föreslagit att
en ställplats för husbilar anordnas på Hattholmen med möjlighet till
toaletter, duschar, el och även möjlighet för tömning av latrin- och
gråvatten. Vidare föreslås att befintliga träd behålles och att en gräsmatta
anläggs.
Efter att nu oljecisternerna på Hattholmen flyttats pågår en utredning
avseende det aktuella områdets framtida användning. I avvaktan härpå
bör inga nya verksamheter etableras inom området.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 28 augusti 2012,
att frågan om eventuell ställplats för husbilar enligt medborgarförslaget
prövas i kommande planering för Hattholmen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 augusti 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget om ställplats för husbilar på Hattholmen skall
anses vara besvarat.
_____
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Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 21 augusti.
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2012.928.452
2012.938.452
2012.951.452
2012.953.452
2012.953.452

Beslut
3. Beslut om utbetalning för inlösen av avloppsanläggning vid
anslutning till kommunalt avlopp.
Dnr 2012.943.353
4. Disposition av anslag för Stadsmiljöprogrammet, vattenspel/lek
Hoglands park till projekt Blekingegatan.
Dnr 2010.303.537
5. Disposition av anslag för Stadsmiljöprogrammet, vattenspel/lek
Hoglands park till projekt Ristorgstrappan.
Dnr 2010.361.311
6. Disposition av 2012 års anslag för Stadsparksvandringsled
Skärva 2006 till projekt Gissleviks Camping.
Dnr 2012.1001.845
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7. Lokala trafikföreskrifter
- Tillfällig lokal trafikföreskrift på grund av bilkortege genomförd av
Carlskrona Cruising Club, Karlskrona kommun.
TN 54/12
- Lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på Ringvägen,
Karlskrona kommun.
TN 55/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon
på Salviagatan, Karlskrona kommun.
TN 56/12
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Handelsvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 57/12
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Idrottsvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 58 - 65/12
- Lokal trafikföreskrift om väjningsplikt på Fredriksdalsvägen i
Nättraby, Karlskrona kommun
TN 66 - 67/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivna fordon
på Idrottsvägens lokalgata i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 68/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart med fordon från
Idrottsvägen in på parkeringsplatsen vid fastigheten Västra Nättraby
6:67 i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 69/12
- Lokal trafikföreskrift om förbud mot infart med fordon från
parkeringsplatsen vid fastigheten Västra Nättraby 6:67 in på Idrottsvägen i Nättraby, Karlskrona kommun.
TN 70/12
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 91
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 september 2012 § 191
Ansökan om projekteringstillstånd samt investeringstillstånd
för anpassning av delar Sturkö skola till förskola.
Dnr 2010.331.291
2. Förvaltningsrätten i Växjö
Mål nr 2652-12
avseende överprövning enligt lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF)
Dnr 2012.491.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1-2.
_____
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§ 92
Övrigt
1. Åke Håkansson (S) påpekar att det saknas fikabord och bänkar
vid Kungsbron.
2. Claes-Urban Persson (S) ställer fråga angående den digitala
bildväxlaren vid Mekonomen.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
En utförligare rapport kommer att lämnas vid nästa sammanträde.
3. Ordföranden tackar Jan-Anders Glantz för det arbete han lagt
ner som projekteringschef mm i Karlskrona kommun och överlämnar
en blomma.
_____
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Tekniska förvaltningen/samliga avdelningar
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck
Personalspecialist Sussie Rantil
Controller Olle Karlsson, KLF
Akten

2012.1019.040

Extra ärende
§ 93
Kommunfullmäktig fattade den 18 december 2008, § 176, beslut
om att varje nämnd och styrelse senast i februari varje år ska anta
en plan för den interna kontrollen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 13 september 2012,
inkommit med ett beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa internkontrollplan för 2012.
_____
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§ 94 Information
Investeringsuppföljning per den 30 september 2012 och prognos 2012
Extra anslag till underhåll mm
Uppföljning ny parkeringsstrategi

§ 95 Sammanträdesplan 2013
§ 96 Investeringstillstånd för paviljong, lekplats och vatten- & islek i
Hoglands Park
Ärendet utgår.
§ 97 Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 98 Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 99 Riktlinjer för inomhusklimat
§ 100 Rivning av kommunala byggnader, Torhamn 11:1
Ärendet utgår.
§ 101 Rivning av Snäckan i Hoglands Park
§ 102 Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA
§ 103 Borttagning av gratis parkering för miljöbilar
§ 104 Svar på medborgarförslag: Ändra (ta bort) det inrättade
parkeringsförbudet på Trossös parkeringsplatser och återföra
temporärt skyltat parkeringsförbud i samband med
gatusopning
§ 105 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 106 Meddelanden
§ 107 Övrigt
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 30 oktober 2012

-
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 30 oktober 2012 kl 14.00 -17.30
Sammanträdet ajourneras kl 16.00-16.05

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) kl 14.00-16.10 §§ 94-96
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Camilla Persson (S) kl 16.10-17.30 §§ 97-107
Liten Evenbratt (S)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S) kl 14.00-16.10 §§ 94-96
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Ingenjör SRÖ Media Jan-Olof Johansson kl 14.00-16.55
Miljöingenjör Jessica Karlsson kl 14.00-16.45
Renhållningsingenjör Christer Carlsson
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Rörnätschef Peter Håkansson
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Lars-Göran Forss

§§ 94 - 107

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 12 november 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten

Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 94
Information
1. Investeringsuppföljning per 30 september 2012 och prognos 2012.
Dnr 2012.159.042
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar.
2. Underhåll och andra insatser som kan utföras med extra budgetanslag 2012.
Dnr 2012.1172.043
3. Uppföljning av ny parkeringsstrategi
- Parkeringsintäkter t o m september 2012.
- Kalkyl intäktsplanering 2013.
- Budgeterade kostnader för 2013.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.1085.100

§ 95
Sammanträdesplan 2013
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämndens sammanträden 2013.
Tekniska nämnden beslutar
1. att flytta sammanträdet den 18 juni till den 17 juni, samt
2. att i övrigt anta sammanträdesplanen för 2013.
_____
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Akten

2012.1126.332

§ 96
Investeringstillstånd för paviljong, lekplats och vatten- & islek i
Hoglands park
Hoglands Park är en central mötesplats i Karlskrona både historiskt och
kanske i än högre grad för framtiden. Lokalisering av centrumhållplatsen
vid Parkgatan och den generella centrumutvecklingen ger stöd för detta
påstående. 2013 är det 150 år sedan parken senast genomgick en
komplett upprustning.
Ramböll med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har arbetat fram en
utvecklingsplan för Hoglands Park daterad januari 2009, som är
presenterad och godkänd i kommunstyrelsen den 1 december 2009.
Utvecklingsplanen redovisar bland annat en förnyelse av innehållet i södra
delen av parken med ett nytt schweizeri (café), ny lekplats och en ny yta
för vattenlek och isbana vintertid.
Befintlig lekplats i sydöstra delen av parken föreslår tekniska förvaltningen
omgestaltas och ges ett innehåll som ökar parkens attraktionskraft och
betydelse som mötesplats i staden. Lekplatsen kommer naturligtvis att
tillgänglighetsanpassas.
I den sydvästra delen föreslås en plats som förstärker parkens uttryck och
innehåll och sommartid inbjuder till vattenlek, för att under vintertid
omvandlas till isbana.
En viktig del av förnyelsen som också lyfts fram i utvecklingsplanen är att
använda modern ljussättning och belysningsteknik för att ge en
spännande och trygg helhetsupplevelse i denna del av parken

forts. § 96
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forts. § 96
Ovanstående satsningar ger en total kalkylerad investering på 12 mnkr
med en översiktlig fördelning enligt följande:
-

ny paviljong ca 150 kvm
markarbeten, inkl belysning
ny lekplats
vattenlek/isbana

6 mnkr
1 mnkr
3 mnkr
2 mnkr

Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

Belopp tkr
jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
maj-13
jun-13

2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000

Summa

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

12 000 tkr

Ökade drift- och kapitalkostnader beräknas till ca 1150 000 kronor per år
med en internränta på 2,9 %. Ökade parkeringsintäkter föreslås täcka
dessa ökade kostnader.
Drift- och kapitalkostnader, i tkr
Driftskostnad
Avskrivning
Internränta
Summa

2013
50
356
174
580

2014
100
712
338
1 150

Totalt
2015
100
712
317
1 129

avskrivningstid 33,33,10,10 år
internränta
2,9%

Finansiering av drift- och kapitalkostnaderna
genom utökade parkeringsintäkter

Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 5 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Sammanträdet ajourneras kl 16.00-16.05.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2012.266.450

§ 97
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till ny renhållningsordning
för Karlskrona kommun.
Den nu gällande renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige
den 23 maj 2011 och den behöver revideras med vissa förtydliganden
och mindre ändringar.
Förändringar:
§ 3.1.1
§ 4.2
§ 4.3.1
§ 4.4
§ 4.7
§ 4.9
§ 4.10
§ 4.13
§ 5.3 Villkoren för gemensamt hämtningsställe har förtydligats.
§ 8.7 Villkoren för gemensamt hämtningsställe har förtydligats.
§ 8.8 Villkor för debitering av grundavgift vid befrielse.
§ 8.9 Villkor för debitering av grundavgift vid uppehåll.
Ikraftträdande
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning
enligt 15 kap §15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning
inte behöver beaktas.

forts. § 97
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forts. § 97
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Miljöingenjör Jessica Karlsson och renhållningsingenjör Christer
Carlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att revidera gällande renhållningsordning avseende mindre ändringar i
gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, Ansvarig controller TF
Akten

2012.1109.225

§ 98
Investeringstillstånd energiinvesteringar
I fastighetsutredningen, som redovisades för kommunstyrelsen i april 2012
presenterades förslag på hur fastighetsförvaltningen kan effektivisera och
spara upp till 10 % av förvaltningskostnaderna, exklusive kapitalkostnader,
underhållskostnader och externa hyreskostnader.
Huvuddelen av besparingarna kommer från investeringar i energibesparande åtgärder, vilket fastighetsavdelningen arbetat fokuserat på
sedan 2005, med mycket goda resultat. För att möjliggöra de önskade
besparingarna inom energiområdet äskades utökade investeringsramar
om totalt 56 mnkr, vilket kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2012.
Den utökade investeringsramen fördelar sig över åren enligt följande.
2012
6 mnkr
2013
16 mnkr
2014
16 mnkr
2015
9 mnkr
2016
9 mnkr
Summa

56 mnkr

I tabellen nedan framgår vilka investeringar som ingår i ansökan om
investeringstillstånd. De uppgår sammanlagt till ett belopp på 7,1 mnkr och
ska finansieras med 6 mnkr från 2012 års ram samt med 1,1 mnkr ur 2013
års ram.
Den beräknade besparingseffekt av de planerade investeringarna uppgår
till drygt en miljon kWh. Med ett energipris på 0,80 kr/kWh ger det en årlig
besparing på drygt 800 tkr, vilket ger en genomsnittlig avkastning på drygt
10 %. I takt med att energipriserna stiger ökar besparingseffekten i kronor.

forts. § 98
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forts. § 98

I kalkylerna har använts nominella värden och inga nuvärdesberäkningar har gjorts.
Avskriv- Årlig be- Genomsnittlig
Investering ningstid sparing
avkastning
i kr
i år
i kWh
i%
Fönsterbyte Psilander
220 fönster bytes till energiglas
1 250 000
30
123 000
7,7
Fönsterbyte Östersjöskolan
108 fönster bytes till energiglas
325 000
30
29 500
7,1
Tilläggsisolering vind
Byggnad Thor (Kustbevakningen)
9 700
30
2 000
16,0
Tilläggsisolering vind
Sparresalen
13 500
30
2 800
16,1
Tilläggsisolering vind
Östersjöskolan
38 200
30
9 100
18,7
Tilläggsisolering vind
Hästöskolan, gamla delen
37 100
30
6 700
14,1
Tilläggsisolering vind
Hästöskolan, gymnastikhall
39 700
30
7 800
15,4
Tilläggsisolering vind
Hästöskolan, norra byggnaden
58 100
30
10 700
14,5
Tilläggsisolering vind
Sjöstjerna, Torgbacken
53 900
30
10 500
15,3
Tilläggsisolering vind
Ostermansgatan
16 100
30
4 500
17,1
Tilläggsisolering vind
Östra Torpskolan
184 600
30
40 000
17,0
Installation fjärrvärme
Jändelskolan
1 350 000
25
243 000
28,7
Installation närvarostyrd bel
Jändelskolan
260 000
15
18 889
4,4
Installation värmepumpar
Mörtövägen 4
185 000
15
8 875
9,9
Installation värmepumpar
Rödeby brandstation
275 000
15
11 250
7,2
Inst vent med värmeåtervinning Varmbadhus
1 165 000
25
137 000
9,2
Installation närvarostyrd bel
Simhallen, Trossö
225 000
15
59 400
34,1
Inst vent med värmeåtervinning Rödebyskolan
815 000
25
196 000
21,4
Inst vent med värmeåtervinning Hästöskolan
800 000
25
98 000
9,2
Summa
7 100 900
1 019 014
Åtgärd

Beskrivning

Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 11 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar,
samt
2. att investeringsutgiften på 7 100 000 kronor, finansieras med
6 000 000 kronor ur 2012 års investeringsram för fastighetsverksamheten
och 1 100 000 kronor ur 2013 års investeringsram för fastighetsverksamheten.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Akten

2012.1107.225

§ 99
Riktlinjer för inomhusklimat
Som ett led i att ytterligare effektivisera energiförbrukningen och samtidigt
skapa enhetliga riktlinjer för inomhusklimatet, i första hand för kommunens
egna fastigheter men på sikt är ambitionen att detta även skall gälla
inhyrda fastigheter, har fastighetsavdelningen tagit fram riktlinjer för
inomhusklimatet.
Framtagandet av dessa har skett genom inhämtning av information från
tekniska förvaltningens samarbete med övriga nätverkskommuner; Växjö,
Kristianstad, Halmstad, Lund och Helsingborg, vilka har kommit olika långt
med motsvarande arbete. Tekniska förvaltningen har också inhämtat
information och riktlinjer från Arbetsmiljöverket och Boverket för att
säkerställa att lagkrav och dylikt efterlevs. Vidare har också riktlinjerna
presenterats för samtliga förvaltningar och dessa har fått komma med
synpunkter, vilka sedan tagit hänsyn till i den slutliga utformningen.
Riktlinjerna kommer att bli ett viktigt verktyg för fastighetsverksamhetens
företrädare i den dagliga kontakten med de verksamheter som finns i våra
lokaler. Idag är exempelvis diskussioner om vilka temperaturer som ska
råda i lokalerna en vanlig återkommande fråga, som ibland skapar onödig
irritation. Detta är också en anledning till att tekniska förvaltningen för fram
dessa riktlinjer till politiken att besluta om – detta ger större tyngd åt
riktlinjerna, vilket kommer att underlätta vid implementering och
efterlevnad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Jan-Olof Johansson, ingenjör SRÖ Media fastighetsavdelningen,
föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ”Riktlinjer för inomhusklimat” med omedelbar effektuering ut i
verksamheterna.
_____
Sign

Sign

Sign
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Fastighetsavdelningen
Akten

2012.1108.232

§ 100
Rivning av kommunala byggnader, Torhamn 11:1
I det kommunala fastighetsbeståndet finns ett antal byggnader som står
och förfaller, vilket både medför ett dåligt anseende för Karlskrona
kommun samt innebär en risk för personskador eller sakskador om dessa
byggnader blir tillhåll för objudna gäster. Under sommaren har flera
boende i Torhamn hört av sig till fastighetsavdelningen och efterlyst
åtgärder för att antingen rusta upp eller riva före detta biblioteket i
Torhamn, med fastighetsbeteckning Torhamn 11:1.
Byggnaden har stått tom en längre tid och det finns inget behov av
fastigheten för annan kommunal verksamhet. Mark- och exploateringsavdelningen avråder en försäljning av fastigheten för att inte få in en
sakägare till den angränsande skoltomten.
Rivningskostnad är beräknad till 200 000 kronor.
Bokfört värde den 31 december 2011 var 0 kr.
Rivningslov har sökts under oktober.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_____
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1127.232

§ 101
Rivning av Snäckan i Hoglands Park
Snäckan i Hoglands Park stängdes av förra vintern på grund av
undermålig hållfasthet och risk för ras. Skälet är att konstruktionen över
tid har blivit murken och dålig.
Den antagna utvecklingsplanen för parken slår fast att Snäckan inte ska
finnas kvar för framtiden. Snäckan är inte funktionell med dålig akustik,
liten och otymplig scenyta, inga omklädningsutrymmen, inga toaletter mm.
Tekniska förvaltningen förordar i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
rivning!
De extra anslag som kommunstyrelsen beslutat om den 2 oktober 2012,
inrymmer kostnad för denna rivning.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att Snäckan i Hoglands Park rives.
_____
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2012.1059.303

§ 102
Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA
Enligt Lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412 skall kommunen
bestämma verksamhetsområde för kommunalt VA där spillvatten, vatten
och dagvatten skall ingå. Ligger fastigheten innanför verksamhetsområdesgränsen säger Lagen om allmänna vattentjänster vilka rättigheter
och skyldigheter kommunen respektive fastighetsägaren har.
Alla fastigheter som ligger innanför verksamhetsområdesgränsen har
t.ex. rätt att begära en servisavsättning för kommunalt VA vid
tomtgränsen.
Ytor för spillvatten och vatten är en utökning av befintliga verksamhetsområden. Verksamhetsområde för dagvatten är nytt och det har inte
funnits tidigare. I samtliga områden finns det VA-ledningar och
fastigheterna är VA-kunder så utökningen innebär inte att kommunen
ska sanera några områden.
Privata VA-föreningar har byggt ut kommunalt VA till ca 2 000 fastigheter
och de ligger inte innanför verksamhetsområdesgränsen i nuläget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson och rörnätschef
Peter Håkansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att revidera verksamhetsområdet för kommunalt VA med utökade
gränser för spillvatten, vatten och dagvatten enligt upprättade
kartor.
_____
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1102.514

§ 103
Förslag 1. Borttagning av gratis parkering för miljöbilar
Gratis parkering för miljöbilar har funnits i Karlskrona kommun sedan
1990-talet. På den tiden var det ett sätt att motivera bilister att köpa
miljöbilar. Allt eftersom utvecklingen har gått framåt är numera nästan
varannan bil en miljöbil. Med anledning härav föreslår tekniska
förvaltningen i skrivelse daterad den 5 oktober 2012 att gratis parkering
för miljöbilar tas bort.
I Karlskrona kommun finns det ca 2 500 parkeringstillstånd för miljöbilar
utfärdade som är giltiga till och med den 31 december 2012.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 11 oktober 2012 § 26
beslutat föreslå tekniska nämnden besluta
att tillstyrka tekniska förvaltningens förslag att ta bort gratis parkering för
miljöbilar från och med den 1 januari 2013.
I samband med beredningen av ärendet framkom ett alternativt förslag.
Förslag 2. Revidering av miljökrav miljöbilar
På uppdrag av tekniska nämndens ordförande föreslås tekniska nämnden
besluta att gratis parkering av miljöbilar kvarstår men kraven för att fordon
skall klassas som miljöbil höjs den 1 januari 2013 enligt nedan:
- Tillstånd kan endast sökas för de fordon som släpper ut mindre än 50g
CO²/km.
- Tillståndet medför gratis parkering i samtliga avgiftszoner på Trossö.
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Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Yrkande
Claes-Urban Persson (S) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordförande ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller återremitteras.
Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras Idag.
Lars-Göran Forss (M) föreslår att normen för Karlskrona ska vara i
likhet med Regeringens krav för miljöbilskriterier från och med den
1 januari 2013.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att normen för Karlskrona ska vara i likhet med Regeringens krav för
miljöbilskriterier från och med den 1 januari 2013.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.333.514)
Akten

2012.1103.514

§ 104
Svar på medborgarförslag: Ändra (ta bort) det inrättade
parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och
återinför temporärt skyltat parkeringsförbud i samband
med gatusopning
Förslagsställaren anser att den nuvarande ordningen med
parkeringsförbud på parkeringsplatser tre timmar i veckan är
oproportionellt besvärande för de som bor på Trossö.
Vidare att gatusopning varje vecka är orimligt och inte kommer
att genomföras. En annan synpunkt är att om man reser iväg
mer än en vecka kan inte bilen förbli parkerad i
anslutning till hemmet utan måste flyttas.
Anledning till att det infördes parkeringsförbud tre timmar i veckan på
alla gator på Trossö var de senaste snörika vintrarna och de klagomål
tekniska förvaltningen fått p g a att invånare och besökare anser att
staden är ovårdad.
Under dessa tre timmar sopas gatorna, det utförs varje vecka, och
ytterligare underhållsarbeten som vägmålning, belysningsarbeten,
beläggningsarbeten, brunnsarbeten mm. genomförs.
På vintern kan även snön fraktas bort.
Allt detta görs för att staden ska bli trevligare och renare för boende
och besökare.
Tiden som ett fordon får stå parkerat har utökats till sju dygn
på samma ställe utan att flyttas i motsats till tidigare 24 timmar.
En utvärdering av parkeringsförbudet kommer att ske om ett år.
Tekniska nämndens trafikutskottet har vid sammanträde
den 11 oktober 2012 § 28 beslutat föreslå tekniska nämnden
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.
_____
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§ 105
Delegation
1. Tekniska nämndens Båtråd
Protokoll från sammanträde den 14 augusti 2012
2. Tekniska nämndens Trafikutskott
- Protokoll från sammanträde den 13 september 2012
- Protokoll från sammanträde den 11 oktober 2012
3. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 18 september 2012
4. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.973.452
Dnr 2012.1015.452
Dnr 2012.1121.452
Dnr 2012.1142.452
Dnr 2012.1164.452

Beslut
5. Lokala trafikföreskrifter
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget på grund av Oktoberfest.
TN 71/12
- Lokal trafikföreskrift om parkering på Polhemsgatan, Karlskrona
kommun.
TN 72/12
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i
Nättraby.
TN 92/12

forts. § 105
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- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i
Nättraby, Karlskrona kommun
TN 93/12
6. Delegation från personalchefen – lönetillägg för rörläggare
VA/Renhållningsavdelningen.
Dnr 2012.1056.024
7. Disposition av 2012 års anslag för nyanläggnings-/förbättringsarbeten, gata, till projekt förstärkning av befintlig väg Mölletorpsvägen.
Dnr 2012.1050.311
8. Disposition av 2011 års anslag för handikappanpassning gata/
busshållplatser till projekt gångbro Galgamarken.
Dnr 2012.1049.311
9. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag fordon/maskiner
till projekt inköp av stubbfräs.
Dnr 2012.1047.310
10. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag fordon/maskiner
till projekt inköp av tidigare leasad lätt lastbil.
Dnr 2012.1048.310
11. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag hamnen 2012
till projekt hamndelshamnen 2012.
Dnr 2012.1055.825
12. Disposition av 2012 års utökad ram förnyelse om 10 000 000
kronor till projekt ny rörläggarbil.
Dnr 2012.1052.054
13. Disposition av 2012 års utökad ram förnyelse om 10 000 000
kronor till projekt nya serviser Spjutsbygd.
Dnr 2012.1053.345
14. Disposition av 2012 års utökad ram förnyelse om 10 000 000
kronor till projekt reservoar Bredavik.
Dnr 2012.1054.345

forts. § 105
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15. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt ombyggnad
Rådhuset.
Dnr 2012.522.295

16. Disposition av 2009 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till projekt ombyggnad Rådhuset.
Dnr 2012.522.295
17. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar till projekt ventilation Hasslö skola.
Dnr 2012.1044.291
18. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar till projekt installation av fjärrvärme etapp 2 Strandgården.
Dnr 2012.1123.375
19. Disposition av 2009 års anslag för Kantskoning Nättrabyån 09.
500 000 kronor lyft till projekt Kantskoning Nättrabyån 09.
Dnr 2012.1163.556
20. Bestridande av faktura avseende renhållning.
Dnr 2012.1111.452
Anbud
21. Tilldelningsbeslut – Cirkulationsplats, vägar, vatten och
avlopp mm för Vedebylund, Karlskrona kommun inkl
anbudsprotokoll.
Dnr 2012.357.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 106
Meddelanden
1. - Tekniska förvaltningens svar till länsstyrelsen avseende
erosionsskydd intill Silletorpsån, Bredabäck.
- Länsstyrelsens beslut den 15 augusti 2012, dnr 535.2372-12
521-2373-12
Anmälan om vattenverksamhet samt ansökan om strandskyddsdispens avseende erosionsskydd i kanten av Silletorpsån,
Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1030.215
2. Hyresnämnden i Malmö
Protokoll med beslut, daterat den 6 september 2012, ärende
nr 310-12, rotel 2
Förlikning angående hyresavtal mellan Karlskrona kommun
och Riksbyggens Brf Karlskronahus 11.
Dnr 2012.192.282
3. Länsstyrelsens beslut den 6 september 2012, dnr 258-1602-2012
Ansökan om sänkt hastighet på del av väg 737 i Ramdala, Karlskrona
kommun.
Dnr 2012.358.512
4.Länsstyrelsens beslut den 10 september 2012, dnr 527-1850-2012
Föreläggande om rättelse efter nedtagning av ekar på fastigheterna
Hästö 2:24 och Hästö 2:1, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.794.433
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 september 2012,
§ 268, PLAN 2011.2179
Detaljplan för del av Karlskrona 5:12 m fl, Bergåsa – Blå Port.
Dnr 2011.793.214

forts. § 106
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6. Länsstyrelsens beslut den 11 september 2012, dnr 258-1695-12
Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning på enskild väg 20185,
Inglatorp, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.124.512
7. Länsstyrelsens beslut den 12 september 2012, 431-23033-11,
om arkeologisk förundersökning inom fastigheten Kronotorp 3,
fornlämning nr 244 i Augerums socken, Karlskrona kommun.
Dnr 2011.848.435
8. Länsstyrelsens beslut den 14 september 2012, dnr 555-2980-2012
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken angående underhållsarbete
på Vämövikens pumpstation.
Dnr 2012.1045.352
9. Växjö Tingsrätt
Dom daterad den 25 september 2012, mål nr M 2813-12, avseende
tillstånd till Ramdala avloppsreningsverk.
Dnr 2010.1595.351
10. Länsstyrelsens beslut den 28 september 2012, dnr 555-2559-2012
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsläcka vid Färmanstorps pumpstation tillhörande Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2012.1090.351
11. Länsstyrelsens kommunicering Jnr: 2012-251 622-3663-11
Ansökan om ekonomiskt stöd för skydd och utveckling av den
akvatiska faunan och floran inom ramen för europeiska fiskerifonden.
Dnr 2012.1139.422
12. Kommunstyrelsens beslut den 2 oktober 2012 § 223
Investeringstillstånd ny slamvattensutrustning Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2012.632.351
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 12.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds extra sammanträde
den 23 november 2012

§ 108 Investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola
§ 109 Investeringstillstånd för paviljong och lekplats i Hoglands park
§ 110 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 november 2012 kl. 13.00-14.00
Sammanträdet ajourneras kl 13.30-13.35

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)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Lindy Olofsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Patrik Stjernlöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen
den 26 november 2012 kl 11.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Stjernlöf
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2011.912.291

§ 108
Ansökan om investeringstillstånd för ombyggnad av
Holmsjö skola
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut § 106 den 24 oktober 2012
uppdragit åt tekniska förvaltningen att ansöka om investeringstillstånd
för ombyggnad av Holmsjö skola och att skolan skall dimensioneras för
årskurserna F till 6.
Barn- och ungdomsförvaltningens önskemål för ombyggnaden är följande:
-

Holmsjö skola görs om till en modern F till 6-skola.
Befintlig gymnastiksal byggs om till ett ”lärtorg” med bibliotek tillbyggt
på andra våningsplanet med en öppen och ljus planlösning.

-

Idrottsundervisningen skall bedrivas i den allhall i nära anslutning till
skolan, som intresseföreningen Allhallen låter uppföra.

-

Lokaler för förskola och fritidshem skapas inne i skolbyggnaden.

-

Lokaler för de praktiskt estetiska ämnena textil-, trä- och metallslöjd
kommer fortsatt att finnas i skolan genom en omdisposion av
nuvarande slöjdlokal.

-

Skolhälsovårdens lokal kompletteras med vilo- och väntrum enligt
Hälso- och sjukvårdslagens krav.

-

Skolbyggnaden förses med ytterligare elevtoaletter samt
handikappanpassad toalett.

-

Byggnad två (det så kallade ”gula huset”) rivs. Huset är i mycket dåligt
skick och i behov av omfattande renovering. Förrådsutrymmen som
finns i detta hus ersätts med utrymmen i skolbyggnadens källarplan.
forts. § 108
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-

Personalplatser tillskapas och personalutrymmen renoveras.

-

Matsalen utökas inom befintlig byggnad.

-

Fyra nya entréer tillskapas.

-

Befintligt ventilationssystem ersätts med ett nytt modernt FTX-system
(med värmeåtervinning).

-

Ny värmeanläggning installeras och den gamla oljepannan utrangeras.

Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till 1,5 mnkr.
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i det fall investeringen inte fullföljs.
I investeringsbudgeten finns totalt 15 mnkr för om- och tillbyggnad av
Holmsjö skola. Av dessa medel finns 5 mnkr år 2011 och 10 mnkr år 2012.
Hyreskostnaden för investeringen beräknas uppgå till 1 457 tkr per år.
Nuvarande hyreskostnad för Holmsjö skola uppgår 2012 till 1 137 tkr.
Eftersom byggnad 2, det gula huset, kommer att rivas, minskar den totala
hyreskostnaden med 186 tkr på årsbasis. Den nya hyreskostnaden efter
genomförd investering kommer således att uppgå till cirka 2 400 tkr per år.
Tre alternativ finns för genomförande av investeringsprojektet och start och
sluttidpunkt redovisas nedan. Betalningsplan kommer att lämnas efter
upphandlingen.
1. Byggtid mars 2013 till mars 2014, provisorisk byggnad uppförs på
skolgården för eleverna. Alternativet kan bli en för dyr lösning då kostnaden
för provisoriet är höga. Denna lösning är inte önskvärd för skolan, den
innebär att man måste flytta under pågående termin.
2. Skolan byggs om i 2 etapper med kvarvarande verksamhet och en
mindre provisorisk lösning. Detta tar längre tid och är inte önskvärd för
skolan då det innebär störningar i skolarbetet och en längre ombyggnadstid.
Byggtid mars 2013 till aug 2014.
3. Skolan byggs om i 1 etapp och skolan bussas till andra lokaler under 12
månader. Skolverksamheten vill flytta juni 2013 och flytta tillbaka
höstteminen 2014. Denna lösning är ur teknisk synpunkt den bästa och
också den billigaste ur entreprenadsynpunkt.

Forts. § 108
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 11 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen föreslår att tekniska nämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd avseende ombyggnad av Holmsjö
skola,
2. att investeringen finansieras med 5 000 000 kronor ur 2011 års anslag
för Holmsjö skola/förskola, om- och tillbyggnad och 10 000 000 kronor ur
2012 års anslag för Holmsjö skola/förskola, om- och tillbyggnad, samt
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar förprojekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2012.1126.232

§ 109
Investeringstillstånd för paviljong och lekplats i Hoglands park
Hoglands Park är en central mötesplats i Karlskrona både historiskt och
kanske i än högre grad för framtiden. Lokalisering av centrumhållplatsen
vid Parkgatan och den generella centrumutvecklingen ger stöd för detta
påstående. 2013 är det 150 år sedan parken senast genomgick en
komplett upprustning.
Ramböll med landskapsarkitekt Ulf Nordfjell har arbetat fram en
utvecklingsplan för Hoglands Park daterad januari 2009, som är
presenterad och godkänd i kommunstyrelsen den 1 december 2009.
Utvecklingsplanen redovisar bland annat en förnyelse av innehållet i södra
delen av parken med ett nytt schweizeri (café), ny lekplats och en ny yta
för vattenlek och isbana vintertid.
I stället för Snäckan föreslås en modern byggnad, parkpaviljong, som
bildar fond i parkens mittaxel och öppnar sig mot de rombformade
gångstråken mot parkens mitt. Byggnaden skall ha en öppen och modern
gestaltning och gränsen mellan ute och inne skall upplevas flexibel och
integrerande i parken. Byggnaden planeras innehålla café, en mindre
utomhusscen och offentliga toaletter. Byggnadens omfång bantas i
förhållande till utvecklingsplanens förslag och den arkitektoniska
gestaltningen arbetas om till att passa den ändrade omfattningen.
Lokalerna kommer att utbjudas till uthyrning till entreprenör som med
lämplig verksamhet (café
el dyl) kan stärka parkens attraktionskraft.
Befintlig lekplats i sydöstra delen av parken föreslår tekniska förvaltningen
omgestaltas och ges ett innehåll som ökar parkens attraktionskraft och
betydelse som mötesplats i staden. Lekplatsen kommer naturligtvis att
tillgänglighetsanpassas.

forts § 109
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Den vattenlek/isbana som föreslås i den sydvästra delen av parken måste
enligt tekniska förvaltningen utredas ytterligare. Förvaltningen vill inhämta
ytterligare kunskap och erfarenhet från liknande projekt. Inriktningen bör
vara att vattenlek/isbana kan anläggas som etapp 2 under 2014.
En viktig del av förnyelsen som också lyfts fram i utvecklingsplanen är att
använda modern ljussättning och belysningsteknik för att ge en spännande
och trygg helhetsupplevelse i denna del av parken.
Ovanstående satsningar ger en total kalkylerad investering på 10 mnkr
med en översiktlig fördelning enligt följande:
 ny paviljong ca 150 kvm
6 mnkr
 markarbeten, inkl belysning
1 mnkr
 ny lekplats
3 mnkr

Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

Belopp tkr
jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
maj-13
jun-13

2 000
2 000
1 500
1 500
1 500
1 500

Summa

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

10 000 tkr

Ökade drift- och kapitalkostnader, netto beräknas till 900 tkr per år med en
internränta på 2,9 %. Ökade parkeringsintäkter föreslås täcka dessa ökade
kostnader. Den lägre räntekostnaden med anledning av verkställda
avskrivningar kommer efter 2014 att användas till underhållskostnader.

Drift- och kapitalkostnader, i tkr
Hyresintäkt
Driftskostnad
Avskrivning
Internränta
Summa

2013
-112
150
256
145
439

2014
-225
300
512
283
870

Finansiering av drift- och kapitalkostnaderna
genom utökade parkeringsintäkter

forts. § 109
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300
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Åke Håkansson (S) med stöd av S-gruppen övervägde att återremittera ärendet för att förankra det hos allmänheten.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) med stöd av Göte Henriksson (SD) yrkar bifall
till förvaltningens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar som tilläggs-attsats att en bred medborgardialog,
där främst barn och unga ska få tycka till, ska genomgöras angående
utformningen av paviljong och lekplats innan utformningen verkställs.
Sammanträdet ajourneras kl 13.30-13.35.
Proposition och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande. Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att ökade drift- och kapitalkostnader på 900 000 kronor per år täcks
med ökade parkeringsintäkter, samt
2. att en bred medborgardialog, där främst barn och unga ska få tycka till,
ska genomgöras angående utformningen av paviljong och lekplats innan
utformningen verkställs.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för paviljong och lekplats i
Hoglands park,
2. att investeringen finansieras med 10 000 000 kronor utanför
beslutad investeringsram genom upplåning.
_____
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§ 110
Övrigt
Tekniska förvaltningen har inlett ett samarbete med professor
Tobias Larsson, Blekinge Tekniska Högskola, angående erbjudande
om ett studentprojekt för att studera mobila applikationer för allmänhetens
felanmälan till kommunen. Åke Håkansson (S) meddelar att han har positiv
återkoppling från Tobias Larsson som är nöjd med det inledande mötet
mellan BTH och kommunen.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 november 2012.
§ 111 Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-09-30”
- Nordstream etapp II
Förstudie gasrörsledning, förfrågan om Karlskronas medverkan

§ 112 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 och prognos 2012
§ 113 Internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter
§ 114 Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden,
daterad den 13 november 2012
§ 115 Projekterings- och investeringstillstånd för ny utemiljö till förskola
på Rosenfeldtskolan
§ 116 Återvinningscentraler
§ 117

Svar på medborgarförslag om att anordna en återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö

§ 118 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med
erbjudande om bistånd
§ 119 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 120 Meddelanden
§ 121 Övrigt
§ 122 Information
Parkeringsuppföljning
- Uppföljning av parkeringssituationen före/efter införandet av nya P-strategin, Sweco
-

Sign

Kundundersökning, Karlskrona City
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Onsdagen den 28 november 2012 kl 08.30-16.10

Beslutande

Ordförande

Gunilla Ekelöf (FP) kl 08.30-12.00
(i samband med föredragning av internbudget 2013)

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

Tommy Olsson (KD) kl 13.30-16.10 §§ 111-122
Gunilla Ekelöf (FP) kl 12.00-13.30 §§ 111-122
Åke Håkansson (S) kl 13.30-16.10 §§ 111-122
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Göte Henriksson (SD)

Närvarande

ersättare

Liten Evenbratt (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Lindy Olofsson (M) kl 08.30-12.15
Peter Bäckström (M) kl 10.30-16.10
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V) kl 08.30-11.00

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck kl 08.30-12.00
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
Controller Marco Löfgren kl 08.30-12.00
Hamnchef Anders Jonsson kl 08.30-12.00
Administrativ chef Anette Hedlund kl 09.30-11.10
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson 08.30-12.00
Kundservicechef Stefan Petersson 08.30-12.00
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Övriga

Sign

Magnus Jacobsson, Sweco kl. 15.10-15.45
Johan Rennermark, Karlskrona Handel och
Service AB kl 15.00-16.10
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Utses att justera

Patrik Stjernlöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Patrik Stjernlöf

§§ 111-122

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 6 december 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 111
Information
- Rapport ”Personalnyckeltal 2012-09-30”
Dnr 2012.318.026
- Parkeringsuppföljning
Uppföljning av parkeringssituationen före/efter införandet av nya
P-strategin, samt
kundundersökning
Se § 122
- Nordstream etapp II
Förstudie gasrörsledning, förfrågan om Karlskronas medverkan.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-11-28

5

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2012.159.042

§ 112
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 och prognos
2012
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten är positiv och avviker med 1 mnkr mot budget och är
hänförlig till renhållningsverksamheten 0,5 mnkr med anledning av
ökade intäkter på slam och fastighetsverksamheten med 0,5 mnkr
med anledning av lägre mediakostnader.
Tekniska förvaltningen lämnar även en godkänd negativ avvikelse på
16,5 mnkr som utgör tilldelning av extra underhållsmedel enligt
kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012. Budgetramen har inte
utökats med 16,5 mnkr utan istället får förvaltningen lämna en godkänd
negativ avvikelse.
Prognos för VA-verksamheten är positiv och avviker mot budgeterat
resultat med 0,5 mnkr, konsumtionsavgifterna visar en positiv avvikelse.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +2 mnkr för att komma till rätta
med det negativa egna kapitalet.

Uppdrag/ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter, gator och vägar, parknatur-, och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar. Dessutom utförs produktionstjänster och underhållsplanering
för verksamheterna i egen regi.

forts. § 112
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forts. § 112

Ekonomi
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 73,5 mnkr
vid avstämning med kommunledningen den 30 september 2012och
budgetramen är reducerad med sparbeting för 2012.
Extra underhållsinsatser kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012,
16,5 mnkr
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att under resterande del av 2012
påbörja och slutföra extra underhållsinsatser och i bokslut 2012 detalj
redovisa vidtagna åtgärder fördelade på: gator 3,3 mnkr, parker 3,7 mnkr,
hamnar 3,0 mnkr och fastigheter 6,5 mnkr
Översyn av fastighetsverksamheten
Under perioden har på uppdrag av den förstärkta budgetberedningen en
översyn av fastighetsverksamheten utförts och redovisats den 17 april
2012. Resultat av utredningen blev ett sparbeting 2012 på 2,5 mnkr.
Översyn av gata/parkverksamheten
Under perioden har på uppdrag av den förstärkta budgetberedningen en
översyn av gata/parkverksamheten utförts och redovisats den 3 maj 2012.
Utredningen innehåller även en konsekvensbeskrivning vad en
effektivisering på 5 % skulle innebära för verksamheten. Resultat av
utredningen blev sparbeting men inget sparkrav 2012.
Översyn av hamnverksamheten
En översyn av hamnverksamheten med tillhörande handlingsplan är
överlämnad till den förstärkta budgetberedningen den 3 maj 2012.
Kartläggningen visar på möjligheter till ökade intäkter för
hamnverksamheten genom bildande av hamnbolag.
Kommunstyrelsen och tekniska nämnden har fått i uppdrag att bilda ett
nytt kommunalt hamnbolag.

Budgetavvikelse för perioden för tekniska nämndens verksamheter exkl
VA-verksamhet +11 846 tkr, samt för tekniska nämndens VA-verksamhet
+4 172 tkr.

forts. § 112
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forts. § 112

Personal
Antal tillsvidareanställda med månadslön inom tekniska förvaltningen är
223 personer, vilket är en minskning med fyra personer jämfört med
samma period 2011.
Antal årsarbetare har minskat med 4,7 vilket innebär att den genomsnittliga
sysselsättningsgraden också minskat.
Antal visstidsanställda med månadslön har minskat med 13 personer
jämfört med samma period 2011. Antal årsarbetare har minskat med 13,5.
Antalet sjukdagar per anställd under perioden har minskat med 0,87 dagar
jämfört med samma period 2011 till 10,58 dagar.
Prognosen för tekniska förvaltningen år 2012 pekar på 12,7 dagar jämfört
med verkligt utfall för 2011 som var 14,01, vilket skulle innebära en
minskning med 1,3 sjukdagar per anställd.

Investeringar
I investeringsredovisning ingår begärda medel från 2011 som överförs
enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska nämndens bokslut den
31 december 2011 och enligt beslut i kommunfullmäktige
den 24 maj 2012 § 78.
Under 2012 har 48 investeringsprojekt avslutats.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

Rapport har lämnats till serviceförvaltningen den 14 november 2012.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2012.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.1064.041

§ 113
Internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 19 november
2012 inkommit med yttrande och beslutsförslag av seende
internbudget 2013 för tekniska nämndens verksamheter.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, och respektive avdelningschef
har föredragit ärendet tidigare under dagen.
Verksamhetsmål och uppdrag beslutade av kommunfullmäktige
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot
god ekonomisk hushållning har mål antagits av kommunfullmäktige
för 2012.
Ekonomi
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter exkl VA-verksamheten
uppgår till 71,3 mnkr.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på 1,8 mnkr för att återställa
verksamhetens negativa egna kapital från bokslut 2011.
Tekniska nämndens internbudgetförslag är upprättat i enlighet med
beslutade budgetdirektiv och totala ramar i kommunfullmäktige
den 19 juni 2012 § 100 samt tekniska justeringar per den 30 september
2012.
Investeringar 2013
Investeringsram för tekniska nämnden uppgår till 116,5 mnkr samt för
Johannishusåsen 56 mnkr.
Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå är
upprättat i enlighet med beslutad investeringsram av kommunfullmäktige
19 juni 2012.
forts. § 113
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att godkänna internbudget 2013.
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2012.683.002

§ 114
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad
den 13 november 2012 ändring av delegation enligt följande:
”Med anledning av ändrade rutiner måste tekniker
hamnavdelningen under punkt 13.2.1 ges möjlighet att underteckna
avtal gällande nyttjanderätt av mark för småbåtsbryggor om högst 10 år
och under punkt 2.6 och punkt 2.6.1 måste kundservicechef ges möjlighet
att besluta om taxetillämpning och inkasso.”
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag,
daterat den 13 november 2012.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen TF
Barn- och ungdomsförvaltningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2012.1220.291

§ 115
Projekterings- och investeringstillstånd för ny utemiljö till förskola
på Rosenfeldtskolan
Skolöverenskommelsen från den 9 mars 2012 anger att Rosenfeldtskolan
även skall innehålla förskoleavdelningar. I och med att särskolan åk 7-9
har flyttat sin verksamhet till Vedeby och Tullskolans elever är tillbaka på
Tullskolan, efter den genomförda om- och tillbyggnaden, har lokaler
friställts i Rosenfeldtskolan, som nu kan anpassas till förskolelokaler.
Utemiljön på Rosenfeldtskolan är begränsad i förhållande till antalet elever
och därför behövs en alternativ lekyta också anläggas i anslutning till
skolgården. Detta kan göras i den intilliggande Amiralitetsparken, väster
om skolan.
I ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och tekniska
förvaltningen kan där anläggas en gemensam lekplats, inte bara för
förskolan utan även för allmänhetens barn. En avgränsad och inhägnad
del för de minsta barnen planeras också. För att skapa en trafiksäker
övergång för barn och personal kommer trafiken stängas av mellan Östra
Prinsgatan och Alamedan.
De invändiga lokalerna på Rosenfeldtskolan är i ett mycket bra skick och
här behöver endast mindre anpassningar utföras. Dessa anpassningar
omfattar huvudsakligen åtgärder rörande toaletter och skötrum.
Den beräknade kostnaden för inomhusåtgärderna beräknas uppgå till
högst 500 tkr. Denna del av projektet finansieras ur fastighetsavdelningens
klumpanslag 2013 och beslut härom fattas på delegation av fastighetschefen.
Investeringskostnaden för lekplatsen beräknas uppgå till 2,3 mnkr.
Lekplatsen kommer att tillgänglighetsanpassas och del av investeringen
kommer därför att finansieras med tillgänglighetspengar.

forts. § 115
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forts. § 115
Tekniska förvaltningen kommer att avveckla den lekplats som ligger
nedanför Klockstapeln i riktning mot Marinbasen och styra över drift- och
underhållsmedel från denna till den planerade nybyggda lekplatsen.
Tekniska förvaltningen svarar därför för hela underhålls- och
driftskostnaden för den nybyggda lekplatsen och barn- och
ungdomsförvaltningen svarar för kapitalkostnaderna för densamma.
Den beräknade hyresökningen med anledning av de planerade inom- och
utomhusåtgärderna uppgår till 279 tkr per år. Med denna investering kan
Adlerstens förskola lämnas till sommaren 2013, vilket medför en
hyresminskning på 176 tkr årligen.
Projektet beräknas vara färdigställt juni 2013.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 9 november 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att bevilja projekterings- och investeringstillstånd för anläggande av ny
utemiljö till förskola på Rosenfeldtskolan,
2. att investeringen finansieras med 2,3 mnkr ur 2013 års anslag för
grundskolor/förskolor ospecificerat, samt
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2009.294.456)
VA/Renhållningsavdelningen TF
Akten

2009.310.456

§ 116
Återvinningscentraler
I samband med att Affärsverken byggde en ny återvinningscentral på
Bubbetorp föreslog tekniska förvaltningen att kommunen skulle lägga ner
återvinningscentralerna i Fågelmara, Nättraby, Torhamn och Tving. Detta
för att finansiera de ökade kostnaderna för återvinningscentralen i
Bubbetorp.
Kommunstyrelsen beslutade den 12 maj 2009 § 146 att återremittera
ärendet till tekniska nämnden med uppdrag att återkomma med ett förslag
som om möjligt blir helt kostnads-neutralt för renhållningskollektivet.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 utom för latrin och osorterat
som har höjts med 10 % årligen för att om möjligt ta bort dessa
abonnemang.
Tekniska förvaltningen har skrivit ett driftavtal med Affärsverken som
sköter återvinningscentralen på Bubbetorp. I samband med detta övergick
alla intäkter för bland annat metallskrot, bilbatterier mm på ca 1,5 mnkr till
tekniska förvaltningen.
De övriga återvinningscentralerna i Fågelmara, Torhamn, Hasslö, Jämjö,
Nättraby, Sturkö och Tving är ombyggda från 20 kubikmeters containrar till
fyra stycken 40 kubikmeters containrar för trä, metallskrot, brännbart och
deponi. Farligt avfall, elektriskt och elektroniskt avfall (ej spisar,
tvättmaskiner, kyl, frys och torkskåp) kan också lämnas på dessa
återvinningscentraler.Transportkostnaderna minskar med hälften så många
transporter av containrar. Återvinningscentralerna på Aspö och i Holmsjö
skall också byggas om på samma sätt som övriga under 2013.

forts. § 116
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forts. § 116
Med ökade intäkter för metallskrot mm och minskade transportkostnader
kan samtliga 10 återvinningscentraler behållas och totalkostnaden för
återvinningscentralerna blir kostnadsneutral.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den7 november 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att bibehålla samtliga tio återvinningscentraler.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2007.642.455)
VA/Renhållningsavdelningen TF
Akten

2008.43.456

§ 117
Svar på medborgarförslag om att anordna en återvinningsstation på
sydöstra/södra Trossö
Siv Elofsson har i ett medborgarförslag daterat den 20 december 2007
föreslagit att det snarast anordnas återvinningsstation på sydöstra/södra
Trossö.
Förpacknings- och tidningsindustrin AB (FTI AB), som är ett privat
aktiebolag, ansvarar i Sverige för insamling av förpackningar.
Affärsverken AB ansvarar för driften av de ca 50 återvinningsstationer som
finns i Karlskrona kommun åt FTI AB. Naturvårdsverket ställer kraven på
hur mycket förpackningar som skall insamlas i Sverige totalt sett.
Kraven är inte satta på kommunnivå utan totalt sett för hela landet.
Affärsverken har 2009 svarat på medborgarförslaget, men
kommunstyrelsen har den 8 september 2009 § 246 beslutat att ärendet
ska återremitteras för beredning till tekniska nämnden för att tillsammans
med Affärsverken AB hitta en lösning.
Affärsverkens svar var att de har sökt byggnadslov på ett flertal platser
men att miljö- och byggnadsnämnden inte beviljar byggnadslov i
Världsarvet Karlskrona med aktuellt utseende och storlek på containrar för
återvinningsstationer.
Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, Affärsverken och
presidierna från tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har
träffat FTI AB ett flertal gånger för att hitta ett förslag till lösning.
Förslaget som har presenterats för FTI är att göra en nergrävd
återvinningsstation som finansieras av FTI, kommunen och
fastighetsägarna.
forts. § 117
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forts. § 117
Denna skulle utvärderas med avfallsmängder, skötsel, driftkostnader mm.
Totalkostnaden är beräknad till 200 tkr för en återvinningsstation inklusive
sprängningsarbeten.
FTI säger nej även till denna lösning för att den inte ingår i deras koncept.
Sveriges miljöminister har beställt en utredning om hur ansvaret för
återvinningsstationer skall placeras i framtiden. Utredningen är för
närvarande ute på remiss. Huvudförslaget förordar att kommunerna
övertar ansvaret för återvinningsstationerna.
Detta tillstyrker även Avfall Sverige, avfallshuvudmännens
branschorganisation.
Går detta förslag igenom i riksdagen kan kommunen själv bestämma över
antalet återvinningsstationer och placering av dessa.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den7 november 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget om återvinningsstation på södra Trossö härmed
anses vara besvarat.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2012-11-28

17

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS 2011.103.344)
VA/Renhållningsavdelningen TF
Akten

2011.479.335

§ 118
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd
Lars Malmgren med flera har lämnat in ett medborgarförslag:
För att stödja och underlätta arbetet för privata VA-föreningar med
upphandlingar, medlemsrekrytering, finansiering, mm föreslås att
kommunen ger föreningarna konsultativt stöd och skäligt finansiellt
bidrag för det föreningsarbete som utförs.
Efter VA-saneringen av Aspö på 90-talet som utfördes av kommunen
för ca 250 fastigheter har kommunen uppmuntrat föreningar att bygga
ut kommunalt VA. Föreningarna bekostar och bygger ut kommunalt VA
som överlåts till kommunen istället för att betala anläggningsavgift.
Ca 2 000 fastigheter, 1/4 del av fastigheter med enskilt avlopp, har på
detta sätt under 15 år via ett 50-tal föreningar byggt ut kommunalt VA.
Kommunen har nu startat arbetet med en kommunal VA-plan som skall
leda till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara klar hösten
2013. Den kommer att prioritera i vilken ordning kommunalt VA skall
byggas ut de närmsta 20-25 åren. Kommunen kommer att fortsätta
uppmuntra VA-föreningar som vill lösa sina egna problem innan det
kommunala VA-nätet byggs ut. Anläggningsavgiften för 2013 är föreslagen
till ca 175 tkr för en 1 000 kvm tomt. Målet är att anläggningsavgiften skall
höjas till ca 200 tkr de närmaste åren. Det är denna taxa som kommer att
gälla om kommunen bygger ut kommunalt VA och fastigheterna ligger
innanför verksamhetsområdesgränsen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 29 oktober 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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forts. § 118
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fortsätta uppmuntra och kunskapsmässigt stödja privata VAföreningar att bygga ut kommunalt VA.
_____
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§ 119
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 22 oktober 2012.
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.1190.452
Dnr 2012.1197.452
Dnr 2012.1211.452
Dnr 2012.1256.652
Dnr 2012.1262.452
Dnr 2012.1278.452

3. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Rosenfeldtskolan,
Inomhusåtgärder.
Dnr 2012.1250.291
4. Beslutsattestanter fr o m 2012-10-01.
Dnr 2012.683.002
5.
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om stannande och parkering på
Stortorget 6, i anslutning till Stadshotellets festvåningsentré,
p g a Kustflottans bal den 16 november till den 19 november 2012.
TN 98/12
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 101/12
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 120
Meddelanden
1. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
Protokoll 2012-10-03
2. Avtal om medfinansiering av en ny vägbro över järnvägen
vid Lyckebyvägen i Karlskrona.
Dnr 2011.1270.311
3. Beslut om bygglov för ombyggnad av tak samt tillbyggnad av
fläktrum Ingenjören 5, Ekorrvägen 4.
Dnr 2012.1165.231
4 Förvaltningsrätten i Växjö
Dom mål nr 2482-12
avseende offentlig upphandling enlig lagen om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Dnr 2012.491.052

Kommunfullmäktiges beslut den 18 oktober 2012
5. § 138
Avsägelser av kommunala uppdrag.
Dnr 2012.1235.102
6. § 139
Kommunala val
Dnr 2012.1234.102
7. § 143
Investeringstillstånd för renovering och handikappanpassning av
lekplats Mariedalsfältet.
Dnr 2012.930.332
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forts. 120
8. § 144
Bergåsa planskildhet – godkännande av avtal avseende genomförande
och förskottering mellan Trafikverket Region Syd och Karlskrona kommun.
Dnr 2011.378.109
9. § 145
Sammanträdesplan år 2013 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och utskott.
Dnr 2012.1236.006
10. § 148
Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
Dnr 2012.640.041
11. § 149
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2012.
Dnr 2012.814.004
12. § 152
Förslag till extra underhållsinsatser resterande del av 2012.
Dnr 2012.1237.041
13. § 154
Svar på motion om lärlingsklausuler.
Dnr 2012.169.610
14.§ 157
Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder på
Kungsmarksvägen.
Dnr 2011.1382.512
15. § 159
Svar på medborgarförslag om utplacering av vägbula/farthinder
på Knösövägen.
Dnr 2012.171.512
16. ICOMOS SWEDEN´s synpunkter på frågan om rivningslov för de
båda aktuella hamnmagasinen på fastigheten Gulin 1, Karlskrona
kommun.
Dnr 2012.1239.232
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§ 121 Övrigt
1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga angående redovisning
av fördjupningsuppdrag inom tekniska nämnden.
Lars-Göran Forss (M) och John-Erik Danerklint (S) meddelar att
dialog med hamnavdelningen fortsätter.

Uppdrag från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde
den 20 november 2012.
”Åke Håkansson (S) ställde fråga angående konsultkostnader
(drift). Kostnaderna skulle redovisats vid dagens sammanträde.

Jörgen Johansson (C) ställer fråga om det inte är möjligt att lägga
ner kablar för bredband i samband med att man gräver för VA.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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§ 122
Information
Parkeringsuppföljning
- Uppföljning av parkeringssituationen före/efter införandet av nya
P-strategin
Magnus Jacobsson, Sweco, informerar.
- Kundundersökning
Johan Rennemark, Karlskrona Handel och Service AB, informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 18 december 2012.

§ 123 Information
-

Investeringsuppföljning per november och prognos 2012

-

Rapport uppföljning extra underhållsanslag

-

Redovisning av konsultkostnader.

-

Nytt hamnbolag

-

Uppföljning av ny parkeringsstrategi

-

Regler vid skyltning

- Regeringens nya beslut angående miljöbilsdefinition 2013.
§ 124 Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa planskildhet inklusive
ny gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark
§ 125 Förslag till taxor 2013, efter återremiss från KS den 27 november 2012
§ 126 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 127 Meddelanden
§ 128 Övrigt
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Plats och tid

Trantorps Gård
Tisdagen den 18 december 2012 kl 14.00 – 15.40

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)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Närvarande

ersättare

Camilla Persson (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Britt Hagström (M)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Hamnchef Anders Jonsson
Fastighetschef Anders Kumlin
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Paul Cederholm

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Paul Cederholm

§§ 123-128

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 21 december 2012 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 123
Information
1. Investeringsuppföljning per november och prognos 2012.
2. Redovisning av konsultkostnader
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, informerar.
3. Rapport uppföljning extra underhållsanslag.
4. Nytt hamnbolag.
Hamnchef Anders Jonsson informerar.
5.
- Uppföljning av ny parkeringsstrategi
- Regler vid skyltning
- Regeringens nya beslut angående miljöbilsdefinition 2013.
Projektchef Johan Stenér informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/projekteringsavdelningen
Akten

2012.1344.312

§ 124
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa planskildhet
inklusive ny gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra mark i
Karlskrona.
Kommunfullmäktige beslutade 18 oktober 2012 § 144 att godkänna
genomförandeavtal samt förskotteringsavtal avseende byggande av
planskildhet mm i Bergåsa samt nyupplåning.
Befintlig plankorsning mellan Valhallavägen och järnvägen i Bergåsa
kommer att ersättas med en planskildhet i form av en vägbro ca 500 meter
söder om nuvarande korsning. I projektet ingår en en ny gång- och
cykeltunnel under järnvägen som även kommer att fungera som
förbindelse till plattformen vid Bergåsa station. Förändringarna i
vägsystemet innebär att vissa busslinjer kommer att få en förändrad
linjesträckning. De flesta busslinjer föreslås nyttja den nya vägbron men för
att bibehålla god tillgänglighet till kollektivtrafiken kommer några busslinjer
att flyttas över till Sunnavägen, väster om järnvägen, där befintliga
busshållplatser åter tas i bruk och rustas upp.
För gående och cyklister utgör järnvägen och Sunnavägen barriärer i
området. Behov finns av en förbindelse mellan norra Bergåsa samt
rekreationsområdet Västra Mark och Annebo, vilket förstärks om vissa
busslinjer flyttas över till Sunnavägen. Förbindelsen föreslås i form av en
ny gång- och cykelbro som byggs i trä.
Detaljplan för byggande av vägbro, gång- och cykeltunnel samt gång- och
cykelbro mellan Annebo och Västra mark antogs av kommunfullmäktige
den 20 november 2012.

forts. § 124
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forts. § 124
Investeringsutgiften för byggande av gång- och cykelbron är kalkylerad till
5 mnkr och ingår i investeringsanslaget för Bergåsa planskild korsning på
totalt 39 mnkr och tillsammans med förskottering av Trafikverkets del på
34 mnkr uppgår investeringsutgiften totalt till 73 mnkr.
Investeringen ska utföras på entreprenad.
Driftskostnader kommer att rymmas inom befintlig budgetram.
Tekniska nämnden kan inte rymma kapitalkostnadsökning inom befintlig
budgetram. Kompensation erhölls för ökade kapitalkostnader i MoSprojektet (Motorway of the Sea) och samma principer bör gälla för denna
investering.
Investeringen kräver en ökad budgetram för tekniska nämndens ökade
kapitalkostnader med 2,4 mnkr/år med helårseffekt 2015 och med en
internränta på 2,9 %. Trafikverkets del av investeringen förskotteras av
Karlskrona kommun med upp till 34 mnkr och förskotteringen medför en
räntekostnad på 1 mnkr/år beräknad på helår.
Utbetalning för projektet planeras enligt nedan:

Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

feb-13
mar-13
jun-13
aug-13
sep-13
okt-13
nov-13
dec-13
feb-14
mar-14
apr-14
maj-14

Summa

Sign

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

73 000 tkr

forts. § 124
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2 000
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8 000
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13 500
12 000
13 500
2 000
2 000
2 000
2 000
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forts. § 124
Avtal har upprättats mellan Trafikverket och kommunen avseende
byggande av ny vägbro och gång- och cykeltunnel vid Bergåsa.
Avsikten är att gång- och cykelbron skall uppföras samtidigt med Bergåsa
plankorsning. Nytt avtal mellan parterna kommer att upprättas som reglerar
genomförandet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 10 december 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa
planskild korsning och gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra
mark,
2. att investeringsutgiften finansieras med 39 000 000 kronor från
anslaget för Bergåsa planskild korsning,
3. att utöka tekniska nämndens budgetram från och med år 2014
(delårseffekt) för kapitalkostnader på 1 400 000 kronor från och med år
2015 (helårseffekt) för kapitalkostnader på 2 400 000 kronor som
uppkommer med anledning av investeringen, samt
4. att utöka tekniska nämndens budgetram från och med år 2014 för
räntekostnader på 1 000 000 kronor som uppkommer med anledning av
förskottering av Trafikverkets del av investeringen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen, gata-parkavdelningen,
VA/renhållningsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2012.963.041

§ 125
Förslag till taxor 2013, efter återremiss från KS 27 november 2012
Kommunstyrelsen beslutade den 27 november 2013 § 314 att
återremittera förslag till taxor 2013 ”för att klargöra vad som gäller för
avgifter för upplåtelse av offentlig plats”.
Efter samtal med kommunalråd Börje Dovstad (FP) ska även taxeförslaget
förtydligas avseende kap19 båtplatser, fettavskiljare i renhållningstaxan
och kap 11 sjöbodar.
Förändringar i taxan som fanns med i ursprungsförslaget är rödmarkerade
och förändringar efter återremissen är grönmarkerade och kommentarer
lämnas nedan där tillkommande kommentarer är grönmarkerade.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att direktiven
för avgiftshöjning 2013 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad
löne- och prisökning och taxeförslaget har anpassats till den allmänna prisutvecklingen.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2013 års taxor
har räknats upp 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 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. Detta anges före varje
taxeavsnitt.

forts. § 125
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Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med tekniska förvaltningens
verksamhetsansvariga. Förändringar i taxan där tillägg/förändring gjorts i
avgiften är markerat med rött i förslaget och kommenteras nedan.
Avgifter för sjöbodar mm, kap 14, sid 13
Förtydligande av taxa för nya och äldre sjöbodar.
Offentlig plats, kap 14, sid 16
Taxan har omarbetats i samråd med representanter från Arenabolaget.
Som ett steg i ambitionen att öka antalet evenemang i Karlskrona föreslås
en sänkning av befintliga taxor avseende upplåtselse av Stortorget med
flera platser. Vidare ändras antalet taxegrupper från 3 till 2 och en
administrativ avgift tas endast ut för kommersiellt evenemang utan
inträdesavgift och ideellt evenemang är avgiftsfritt.
Ny taxa har tillkommit för båtuppläggning på anvisad mark.
Ny taxa masonitstugor, kap 16, sid 18
Taxan har godkänts genom majoritetsbeslut i Dragsö
masonitstugeförening.
Tekniska förvaltningen har gjort en utredning avseende prissättning av
kommunens olika koloniområden. De politiska direktiven har varit att ge
föreningarna i koloniområdena ett ökat ansvar i form av självförvaltning.
Den nya taxan består dels av pris för ianspråktagen markyta och dels pris
för servicekostnad. Servicekostnaden ska täcka kostnaden för sanitetsbyggnader, sopor, vatten, fakturering, skötsel av stigar etc.
Servicekostnaden är uppdelad på två taxegrupper och är lägre för de som
är anslutna till självförvaltningsavtal, då exempelvis föreningen själva
fakturerar stugägarna.
Vidare föreslås en ny fast avgift vid försäljning av stugor/överlåtelse av
arrende, med anledning av att det medför en administrativ kostnad för
kommunen.
Taxa djurkrematoriet, kap 18, sid 18
Minskat antal kremeringar samt höjt oljepris, är anledningen till föreslagen
taxehöjning. Efter föreslagen höjning är Karlskronas taxa fortfarande lägre
än grannkommunernas taxor för motsvarande tjänster.
Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser, kap 19, sid 19
Förtydligande av taxorna har gjorts under respektive avgift.
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forts. § 125
Taxa för laboratorietjänster, kap 20, sid 20-21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
VA-Taxa, kap 21, sid 22-32
VA-taxans rörliga avgift har de senaste åren höjts med 62,5 öre m3 och
den fasta avgiften har höjts med 10,42 kr i månaden eller 125 kr per år
inklusive moms i brukningsavgiften.
Den rörliga avgiften höjs med 1,25 kr till 26,25 kr per kubikmeter inkl
moms. Den fasta avgiften för villor föreslås höjas med 192 kr/år till
4 200 kr/år inkl moms, vilket blir en höjning med 16 kr/mån.
Nedan beskrivs förändringarna i anläggningsavgifter och brukningsavgifter
i 2013 års VA-taxa.
Tekniska förvaltningen föreslår för 2013 att brukningsavgiften höjs med
5 % inklusive moms på samtliga avgifter. Detta ger en intäktsökning med
5 mnkr.

•
•
•

Avgiftshöjningen krävs för VA-verksamheten ska täcka
kapitalkostnader på de etapper som är färdigställda i Johannishusåsen,
infiltrationsdammar och överföringsledning från vattenverket till E 22,
1 mnkr
löneökningar, ökade kemikaliekostnader och övriga kostnadsökningar,
2 mnkr, samt att
återställa del av eget kapital från bokslut 2011, 1,8 mnkr
Från 2014 när eget kapital är återställt kommer intäkterna att finansiera
ökade kapitalkostnader med anledning av investeringar i Karlskrona
vattenverk och Johannishusåsen. Totalt uppgår investeringen till 375 mnkr
som ger en ökad kapitalkostnad och driftkostnad med 20 mnkr/år.
Anläggningsavgiften höjs med 10 % på samtliga avgifter.
Anläggningsavgiften behöver höjas med ca 10 % årligen till ca 200 000 kr
på tre år för en villatomt på 1 000 m2. Vid utbyggnad i kommunala
bostadsområden täcker inte anläggningsavgiften utbyggnadskostnaden.
Karlskrona kommun har startat arbetet med en VA-plan som innebär att
kommunen kommer att bygga ut kommunalt ledningsnät till ett antal
tätbebyggelser.
forts. § 125
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forts. § 125
En kraftig utbyggnad av privat VA-sanering har genomförts av föreningar
och kostnaden uppgår normalt till 125 000 kr - 200 000 kr. Många
fastighetsägare tvekar därför inför privat utbyggnad, för att de tycker att
kommunen skall bygga ut istället så kostnaden blir lägre för kunden.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3
innebär en höjd månadskostnad med 36 kr eller 432 kr/år.
Anläggningsavgiften för en tomt på 1 000 kvadratmeter ökar från
157 813 kr till 173 595 kr.
VA-taxan 2013 redovisas för första gången inklusive moms på 25 %.
Renhållningstaxa, kap 22, sid 33-40
Taxeförslaget innebär att höjningar görs endast ur miljösynpunkt.
Samtliga osorterade abonnemang- och latrintaxor höjs med 10 % både på
fast och rörlig avgift.
Renhållningstaxan har inte höjts sedan 2009 med undantag för latrin och
osorterade abonnemang som har höjts med 10 % årligen för att uppmuntra
till sorterade abonnemang och för att få bort all latrinhantering.
Avgift för ej utsatt kärl på 60 kr är borttagen. Orsaken kan vara att kunden
inte behöver tömning på grund av resa eller annan orsak och då ska ingen
avgift utgå.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för kärlbyte till mindre kärl
bort. Kunden debiteras endast vid byte till större kärl. Detta för att motivera
en högre sorteringsgrad.
För att uppmuntra till mer sortering tas avgiften för att byta till längre
tidsintervall på tömningarna bort. Kunden debiteras endas vid byte till
tätare hämtningsintervall, för att motivera en mer miljömässig avfallshämtning.
Gemensamhetsanläggningar kommer att debiteras enligt taxa för
flerfamiljshus. Dessa taxor är något lägre än för summan av antalet vanliga
villor. Det ska vara en ekonomisk vinst i att ha gemensam anläggning och
genererar även färre stopp för renhållaren och blir en miljömässig vinst.
Timpriset för tömning och spolning av fettavskiljare har inte täckt
kostnaderna från leverantör och för att rätta till detta höjs timpriset till 1 000
kr/timme inkl moms. Lägre behandlingskostnad för omhändertagande av
fett är motivet till sänkningen av taxan till 625 kr/kbm inkl moms.
forts. § 125
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KS återremiss av tekniska nämndens förslag till taxor 2013 innebär att
taxorna inte kan träda i kraft den 1 januari 2013 och förvaltningens
budgetresultat försämras med 1,5 mnkr med anledning av utebliven
helårseffekt.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 december 2012
föreslagit tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa taxor 2013 i enlighet med föreliggande förslag, samt
2. att VA-verksamhetens resultatkrav sänks från 1,8 mnkr till 0,3 mnkr
Med anledning av att VA-taxan inte kan träda i kraft den 1 januari 2013.
Tillägg och beslut
VA-taxan kommer att träda i kraft 1 mars 2013 under förutsättning av
kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2013.
I rubricerade ärende till tekniska nämndens sammanträde 18 december
2013 föreslås den rörliga avgiften höjas med 1,25 kr per kubikmeter inkl
moms. För att uppnå full intäktsnivå enligt budget 2013 föreslås den rörliga
avgiften istället höjas med 1,65 kr per kbm. Den totala rörliga avgiften 2013
blir då 26,65 kr per kbm inkl moms.
Ursprungsförslaget för den fasta avgiften kvarstår.
Sid 28 i taxeförslaget är reviderad och ska bytas ut.
Nedanstående att-sats ersätter att-satser 1 och 2 i tekniska förvaltningens
förslag enligt ovan.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2013 i enlighet med föreliggande förslag.
_____
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§ 126
Delegation
1.

Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 20 november 2012.

2.

Beslut
- Disposition av 2012 års anslag för förnyelse lekplatser till
projekt lekplatser i Kristianopel och Rödeby.
Dnr 2012.1283.332
- Disposition av 2012 års anslag för fritidsbåtsbryggor till projekt
bryggor Scandic.
Dnr 2012.1284.820
- Disposition av 2012 års anslag för Stumholmens badplats till
projekt Saltö badplats.
Dnr 2012.1285.822
- Disposition av 2012 års klumpanslag fordon/maskiner till
projekt inköp av slaghack.
Dnr 2012.1286.310
- Disposition av 2012 års klumpanslag fordon/maskiner till
Inköp av rotborste till Lundbergare.
Dnr 2012.1286.310
- Disposition av 2012 års anslag för gång- och cykelvägar,
ospec till projekt gc-väg Pantarholmen.
Dnr 2012.1287.312
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 127
Meddelanden
1.

Länsstyrelsens beslut daterat den 8 november 2012,
dnr 258-2607-12,
angående ansökan om sänkt hastighet på enskilda vägen 20088
I Tving, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.978.512 (TN)

2.

Kommunstyrelsens beslut den 27 november 2012 § 314
Förslag till taxor 2013.
Dnr 2012.963.041

3.

Kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2012 § 252
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
Lyckeby Kungskapscenter (LKC).
Dnr 2012.944.291

4.

Kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2012 § 253
Ansökan om medel ur fågelfonden 2012
Dnr 2011.920.046

5.

Kommunstyrelsens beslut den 30 oktober 2012 § 285
Försäljning av fastigheten Strömsberg 1:44 och 1:50.
Dnr 2012.971.291

6.

Anbudsprotokoll/Beställning
Rivning av byggnader mm i Oljehamnen.
Anbud 2012-11-09

forts. § 127
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forts. § 127
7.

Statens VA-nämnd beslut, BVa 73, Va 516/12
Angående yrkande om att VA-nämnden ska fastställa att
för anslutning av fastigheten till den allmänna anläggningen
Inte är berättigade att utta högre anläggningsavgift än vad som
följer av 2011 års taxa
Dnr 2011.1261.344

8.

Länsstyrelsens beslut daterat den 12 november 2012,
Dnr 431-3875-12
Tillstånd att företa arkeologisk efterundersökning i samband
Med grävning av pumpgrop i V Vång, Hjortsberga socken,
Ronneby kommun.
Dnr 2012.420.340

9.

Länsstyrelsens meddelande 431-23033-11
angående arkeologisk förundersökning inom fastigheten
Kronotorp 3, Augerums socken, Karlskrona kommun
Dnr 2011.848.435

10. Skrivelse från Styrelsen RBF Karlskrona 11, Eva Dahlström e.u.
angående trafiksituationen på Annebovägen.
Dnr 2012.1384.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 –10.
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§ 128
Övrigt
- Lars-Göran Forss (M) ställer fråga angående Stadsmarinan.
Hamnchef Anders Jonsson lämnar en lägesrapport om bland annat
ombyggnad av gäst- och småbåtshamnen.
- Jörgen Johansson (C) ställer fråga angående Torhamn 11:1, f.d.
biblioteket i Torhamn.
Fastighetschef Anders Kumlin besvarar frågan.
- Jörgen Johansson (C) har fått klagomål på att tömning av sopor
Inte sker, trots att snöskottning är utförd.
VA/Renhållningschef informerar.
- Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga angående julfest för tekniska
förvaltningens personal.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
- 2:e v ordförande Åke Håkansson (S) och S-gruppen önskar såväl
tjänstemän som ledamöter och suppleanter i Alliansen En God Jul och
Ett Gott Nytt År.
- Ordföranden framför ett tack till tjänstemän och nämndens ledamöter
och suppleanter för ett gott samarbete och ett väl utfört arbete under
2012 och önskar samtidigt alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.
_____
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