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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 29 januari 2013.
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 29 januari 2013 kl 14.00-16.15
Sammanträdet ajourneras kl 15.35-15.40

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Peter Bäckström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Landskapsingenjör Ingrid Svensson kl 14.00-15.30
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 14.00-15.45
Hamnchef Anders Jonsson kl 14.00-15.45
Registrator Birgitta Dahl
Nämndsekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

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

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 1 - 11

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 7 februari 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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- Felanmälan - antal ärenden registrerade
2012-01-01 – 2012-12-31.
- Trädplan för Karlskrona kommun.
Landskapsingenjör Ingrid Svensson informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§1
Information
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Serviceförvaltningen, personalspecialist Sussie Rantil
Akten

2013.27.002

§2
Ny delegationsförteckning för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse, daterad den 9 januari 2013,
ändring av delegation enligt följande:
Under punkt 2.6 och punkt 2.6.1 ska kundservicechef ges möjlighet
att besluta om taxetillämpning och inkasso.
Under kap 3.1 lokala trafikföreskrifter och kap 3.2 nyttoparkeringskort
och miljöparkeringstillstånd ska delegationen utökas till fler personer för
att minska sårbarheten vid frånvaro. Förslaget innebär att även
projektchefen får delegation.
Med anledning av ändrade rutiner ska under punkt 13.2.1
tekniker hamnavdelningen ges möjlighet att underteckna avtal gällande
nyttjanderätt av mark för småbåtsbryggor om högst 10 år.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt förslag daterat
den 9 januari 2013.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2012.1336.291

§3
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad Hästöskolan
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden,
den 21 november 2012 §117, att ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för utbyggnad av Hästöskolan. Bakgrunden till detta
uppdrag är skolöverenskommelsen från april 2012, som i sitt beslut anger
att stadieindelningen från hösten 2013 skall vara F-6 och 7-9.
Vissa skolenheter har inte det lokalutrymme som krävs för omställningen.
En av dessa är Hästöskolan.
För att komma tillrätta med den lokalbrist som Hästöskolan står inför,
föreslås att det uppförs en byggnad på skolområdet, intill fotbollsplanen,
där det tidigare stått en byggnad. Byggnaden är planerad att uppföras
enligt nyligen beprövat och framgångsrikt koncept på
Spandelstorpsskolan. Byggnaden kommer att innehålla tre basutrymmen
med grupprum, kapprum och toaletter, totalt en yta på cirka 250 kvm.
Fritidshem, förskoleklass och årskurs 1 är planerade att inrymmas i de nya
lokalerna. Planlösningen är flexibel och lokalerna kan lätt ställas om till
andra verksamheter.
Den beräknade kostnaden, innan genomförd upphandling, för att uppföra
planerad byggnad, uppgår till 5,0 mnkr. I kalkylen ingår kostnader för
sprängning och markberedning runt byggnaden, lekytor, utebelysning och
angöringsplatser. Den beräknade årshyran med ovanstående
förutsättningar uppgår till 435 tkr.
Eftersom nybyggnaden måste stå klar till höstterminen 2013 skrivs detta
ärende fram parallellt till tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 december 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

forts. § 3
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-01-29

7

Sammanträdesprotokoll

forts. § 3
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan,
2. att investeringsutgiften på 5,0 mnkr kronor finansieras från 2013 års
ospecificerade anslag för grundskolor/förskolor, samt
3. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaderna
i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Akten

2012.1337.291

§4
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad Östra
Torpskolan
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av barn- och ungdomsnämnden,
den 21 november 2012 § 118, att ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd för utbyggnad av Östra Torpskolan. Bakgrunden till
detta uppdrag är skolöverenskommelsen från april 2012, som i sitt beslut
anger att stadieindelningen från hösten 2013 skall vara F-6 och 7-9.
Vissa skolenheter har inte det lokalutrymme som krävs för det.
Bland annat har förskola flyttat in i skollokaler som tidigare inhyste
årskurs 6.
För att komma tillrätta med den lokalbrist som Östra Torpskolan står inför,
föreslås att det uppförs en byggnad på skolområdet, sydost om skolan på
byggbar mark. Byggnaden är planerad att uppföras enligt nyligen beprövat
och framgångsrikt koncept på Spandelstorpsskolan. Byggnaden kommer
att innehålla tre basutrymmen med grupprum, kapprum och toaletter, totalt
en yta på cirka 250 kvm. Planlösningen flexibel och lokalerna kan lätt
ställas om till andra verksamheter.
Den beräknade kostnaden, innan genomförd upphandling, för att uppföra
planerad byggnad uppgår till 5,0 mnkr. I kalkylen ingår kostnader för
sprängning och markberedning runt byggnaden, lekytor, utebelysning och
angöringsplatser. Området där byggnaden planeras är idag naturmark,
varför grundläggande beredning och anläggning av marken behöver ske
innan byggnationen kan starta. Även en viss komplettering av lekutrustning
bör ske. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas uppgå till cirka
0,6 mnkr, varför den totala investeringen beräknas uppgå till 5,6 mnkr.
Den beräknade årshyran med ovanstående förutsättningar uppgår till
475 tkr.
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forts. § 4
Eftersom nybyggnaden måste stå klar till höstterminen 2013 skrivs detta
ärende fram parallellt till tekniska nämnden och kommunstyrelsen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 december 2012,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Östra Torpskolan,
2. att investeringsutgiften på 5,6 mnkr kronor finansieras från 2013 års
ospecificerade anslag för grundskolor/förskolor, samt
3. att barn- och ungdomsnämnden ansvarar för projekteringskostnaderna i det fall investeringen inte fullföljs.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2013.46.550

§5
Bildande av hamnbolag
I kommunfullmäktiges budgetdirektiv för 2013 ges ”kommunledningsförvaltningen och tekniska förvaltningen i uppdrag att bereda möjligheten
för bildande av hamnbolag”.
En arbetsgrupp under ledning av kommunens ekonomichef har tagit fram
förslag till ägardirektiv med bolagsordning för det nya hamnbolaget samt
ett samarbets- och nyttjanderättsavtal mellan bolaget och kommunen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 23 januari 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Utgångspunkten för bolagets bildande är att all befintlig verksamhet, drift
och underhåll, som idag bedrivs inom hamnavdelningen på tekniska
förvaltningen övergår till det nya hamnbolaget. Kommunen står
fortsättningsvis som ägare till samtliga fasta hamnanläggningar.
Samarbets- och nyttjanderättsavtalet reglerar det ekonomiska ansvaret
mellan hamnbolaget och tekniska nämnden.
Sammanfattningsvis innebär detta att en nyttjanderättsavgift tas ut från
bolaget för befintlig hamninfrastruktur (fasta hamnanläggningar)
inkluderande kommunens vattenfarleder och industrijärnväg.
Hamnbolaget ansvarar för och bekostar allt löpande och planerat
underhåll med undantag för rensmuddring av farled samt drift och
underhåll av industrijärnväg.
Tekniska nämnden ansvarar för alla investeringar i fasta
hamnanläggningar och varje ny uppkommande kapitalkostnad läggs till
nyttjanderättsavgiften.
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forts. § 5
Den ekonomiska uppdelningen mellan hamnbolag och teknisk nämnd
medför ingen resultatpåverkan på 2013 års budget för tekniska nämnden.
Avsikten är att det nya hamnbolaget kan vara bildat och att ansvaret för
hamnverksamheten övergår till bolaget andra tertialet 2013.
I bolagsordning och ägardirektiv refereras till kommunens strategi för
hamnverksamheten. En sådan samlad strategi har tidigare inte behandlats
politiskt.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) med stöd av Åke Håkansson (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras kl 15.35-15.40.
Lars-Göran Forss (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna och fullfölja bildandet av nytt hamnbolag i Karlskrona
kommun, samt
2. att godkänna förslag till strategi för kommunens hamnverksamhet.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsavdelning
Akten

2013.45.514

§6
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning
Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2011 att ändra
parkeringsordningen i centrala Karlskrona att verkställas senast
halvårsskiftet 2012. Tekniska förvaltningen genomförde beslutad
förändring att gälla från och med den 26 juni 2012.
Efter ett halvårs drifterfarenhet med den nya parkeringsordningen har
det framkommit synpunkter på förbättringar av systemet. Förslag har
kommit från handlarna i Karlskrona City och från olika företagare och
från allmänheten.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 15 januari
2013, att tidsbegränsningen i röd zon ändras från två timmar till
fyra timmar. Tekniska nämndens ordförande fattar ett interimistiskt
beslut om en temporär förändring, intill dess att kommunfullmäktige
behandlat frågan om en permanent förändring enligt detta förslag.
Dessutom kommer förvaltningen att genomföra följande förbättringar
- fler hänvisningsskyltar som visar betalautomaternas placering
- komplettering med betalautomater i strategiska lägen
- korttidsparkering skall bara gälla under butikstid när behovet föreligger
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet och meddelar
samtidigt att utökning av röd zon även skett på Skeppsgossegatan.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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forts. § 6
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa föreslagen förändring att tidsbegränsningen i röd zon
ändras från två timmar till fyra timmar.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/stabens projekteringsavdelning
Akten

2012.1416.214

§7
Detaljplan för Staren 6, Saltö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger på Saltö i centrala Karlskrona, strax norr om gamla
Saltöbron. I anslutning till planområdet ligger ett flerbostadshus uppfört år
1990 samt ett flertal friliggande enfamiljshus i 1 ½ till 2 våningar uppförda
tidigt 1900-tal.
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för huvudbyggnaden på
fastigheten Staren 6 på Saltö. Då planområdet ingår i ett område
tidstypiskt för egnahemsbebyggelse under tidigt 1900-tal, är syftet att
ändring och tillbyggnad ska tillgodose den befintliga byggnadens
kulturhistoriska värde.
Byggrätten föreslås utökas åt söder längs Trossögatan, avskild från
bostadshuset. Den nya tillbyggnaden ges samma våningsantal, II, och
nockhöjd som befintlig huvudbyggnad. Även uppförandet av en öppen
terrass i anslutning till bostadshuset ska vara möjlig.
Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun anger att Trossöområdet, där
Saltö ingår, föreslås kompletteras med nya bostäder genom ett antal nya
områden samt genom förtätning. En ökad byggrätt för en befintlig fastighet
bedöms ingå i den benämningen.
Fastigheten ligger längst in på en upplevd säckgata, Saltövägen.
Dock ansluter ännu en gata, Trossögatan, precis vid fastigheten.
Trafikmängden vid fastigheten är liten och planförslaget innebär inte någon
förändring eller påverkan på gatunätet och parkering.
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forts. § 7
Planområdet är försörjt med kommunalt ledningsnät gällande vatten- och
avlopp samt dagvatten. Tillbyggnadens behov tillförs det kommunala
ledningssystemet och bedöms inte innebära några konsekvenser för
ledningssystemet.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 11 januari 2013 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Staren 6, Saltö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
_____
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Tekniska förvaltningen
Akten

2012.1261.512

§8
Svar på medborgarförslag angående fler övergångsställen på
Stortorget och Norra Smedjegatan vid korsningen med
Ronnebygatan
Siri Norling har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen anlägger
fler övergångsställen runt torget och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
Tekniska förvaltningen har den 5 december 2012 inkommit med
yttrande och beslutsförslag. Tekniska nämndens trafikutskott har
behandlat ärendet den 11 december 2012.
Korsningen mellan Ronnebygatan och Norra Smedjegatan byggdes om i
samband med att gågatan färdigställdes för 25 år sedan. Den ersatte då
en traditionell korsning med övergångsställen.
Det har visat sig att övergångsställen medför en ökad risk för fotgängare
att bli påkörda när man korsar en gata jämfört med om passagen sker på
en plats utan övergångsställe. Övergångsställen kan kännas trygga men
det har visat sig vara en falsk trygghet, vilket kan tolkas som att ett visst
mått av osäkerhet kan bidra till att trafiksäkerheten blir bättre.
Ombyggnaden av korsningen mellan Norra Smedjegatan och
Ronnebygatan har utformats med just detta i åtanke, och avsikten är att
ingen trafikant ska känna sig ha företräde över den andre. Rätt utfört
medverkar en sådan utformning till att hastigheten går ner och att
samverkan mellan trafikanterna blir bättre. Ombyggnaden har också visat
sig vara väldigt positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt eftersom enbart en
trafikolycka med lindrig personskada inträffat i korsningen de senaste tio
åren. Detta är lågt med tanke på det stora antalet fotgängare som dagligen
korsar Smedjegatan på denna plats. Det stora antalet korsande fotgängare
bidrar även i sig till att öka fordonsförarnas beredskap på att det finns
korsande fotgängare.

forts. § 8

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-01-29

17

Sammanträdesprotokoll

forts. § 8
Även på Stortorget finns få övergångsställen, och även här har detta visat
sig fungera väldigt väl. Enbart en trafikolycka med en skadad fotgängare
har registrerats på Stortorget, och det är symptomatiskt nog på
övergångsstället i korsningen vid Kyrkogatan.
Den relativt sett låga trafikmängden på Stortorget bidrar till att fotgängare i
dagsläget väljer att korsa torget spritt. Detta gör det svårt att placera
övergångsställen som passar fotgängarnas rörelsemönster, och ytterligare
övergångsställen kan istället innebära att försvåra fotgängares möjlighet att
röra sig på torget, då man som fotgängare enligt Trafikförordningen, ska
välja att korsa gatan på ett övergångsställe om det finns ett sådant i
närheten. Trots att det inte finns övergångsställen på torget har
fordonsförare, också enligt Trafikförordningen, en skyldighet att hålla en
tillräckligt låg hastighet på platser där gående korsar vägen.
Sammantaget menar tekniska förvaltningen inte att det finns motiv eller
behov för att anlägga fler övergångsställen på de platser som anges i
medborgarförslaget. Dagens utformning fungerar gott både ur
trafiksäkerhets- som framkomlighetssynpunkt för fotgängare. Fler
övergångsställen kan istället bidra till att trafiksäkerheten minskar för
fotgängare.
Yrkanden
Claes-Urban Persson (S) yrkar som tilläggsattsats:
att verkställa åtgärder vid korsningen som höjer gångtrafikanternas
säkerhet.
Jörgen Johansson (C) med stöd av Gunilla Ekelöf (FP) yrkar
återremiss.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet skall avgöras idag
eller återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera
ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att återremittera ärendet.
_____
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§9
Delegation
1. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 11 december 2012.
Meddelande om inställt sammanträde den 9 januari 2013.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 11 december 2012.
3. Tekniska nämndens övergripande samverkansgrupp
Protokoll från sammanträde den 5 december 2012.
4. Lokala trafikföreskrifter om tidsbestämt parkeringsförbud på
Kyrkogatan i Karlskrona.
TN 110/12
5..Anbudsprotokoll
El-larm passage, värmekabel på takavvattning:
kv Sparre, gymnastiksal/aula, Rådhuset och Borgmästaregatan 6.
Dnr 2012.1322.052
6. Tilldelningsbeslut
Konsultuppdrag VA-plan för Karlskrona kommun.
Dnr 2012.732.052
7. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar
till projekt belysning EE 2012 Hasslö skola.
Dnr 2012.1173.291
8. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar
till projekt belysning EE 2012 Rödebyskolan.
Dnr 2012.1174.291
9. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt inomhusåtgärder
Rosenfeldtskolan.
Dnr 2012.1250.291
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10. Disposition av 2012 års anslag för nyanläggning/förbättringsarbeten, gata till projekt offentlig toalett Gisslevik.
Dnr 2012.1418.845
11. Disposition av 2012 års anslag för klumpanslag fordon/maskiner
till projekt omklädningsbyggnad Wämöparken.
Dnr 2012.1437.334
12. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt Vång Johannishus.
Dnr 2012.1452.340
13. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt Hillerslätt Johannishus.
Dnr 2012.1453.340
14. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt Marielund Nättraby.
Dnr 2012.1454.340
15. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt filtersand Johannishus.
Dnr 2012.1455.340
16. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt Mjöviksvägen.
Dnr 2012.1456.344
17. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt tryckstegringsstation Fridlevstad.
Dnr 2012.1457.352
18. Disposition av 2012 års utökade ram till projekt markarbeten TBB.
Dnr 2012.1458.352
19. Disposition av 2012 års klumpanslag diverse VA-ledningar till
projekt markarbeten TBB.
Dnr 2012.1458.352
20. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.951.452
Dnr 2012.1221.108
Dnr 2012.1362.452
Dnr 2012.1446.452
Dnr 2012.1471.452
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Dnr 2013.9.452
Dnr 2013.19.452
Dnr 2013.39.452
Dnr 2013.48.452
21. Beslutsattestanter fr o m den 1 december 2012.
Projektchef är ersättare för trafikingenjör vid dennes frånvaro.
Dnr 2012.683.002
22. Disposition av 2010 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till projekt TAK, handikappläktare.
23. Omdisposition av 2012 års investeringsanslag för särskilt
boende Backabo till projekt Blåvingen.
Dnr 2012.1473.293
24. Disposition av 2012 års klumpanslag för energieffektiviseringar
till projekt läroverket SRÖ.
Dnr 2012.1474.291
25. Anbudsprotokoll
Fyra förbränningstoaletter.
Dnr 2012.1338.052
26. Disposition av 2012 års anslag för nyanläggning/förbättringsarbeten, gata till projekt gång- och cykelväg Rosenholmsvägen.
Dnr 2012.1476.312
27. Anbudsprotokoll/Beställning
Rivningsarbeten Oljehamnen
Dnr 2012.1296.052
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 10
Meddelanden
1. Från Blekinge Tingsrätt
Föreläggande Mål nr FT 2422-12
angående ansökan om återvinning.
Dnr 2012.1021.346

Kommunfullmäktiges beslut den 22 november 2012
2. § 180
Vision Karlskrona 2030.
Dnr 2012.1376.140
3. § 182
Ändring av beslut om skattesats för år 2013.
Dnr 2012.246.041
4. § 186
Svar på medborgarförslag om att snygga upp området Sunna
kanal till Skönstavik.
Dnr 2011.190.339

Kommunstyrelsens beslut den 27 november 2012
5. § 295
Tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning.
Dnr 2012.174.041
6. § 296
Försäljning av fastigheten Kopparsticket 5.
Dnr 2012.991.253
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7. § 301
Riktlinjer för inomhusklimat.
Dnr 2012.1107.225
8. § 302
Investeringstillstånd energieffektiviseringar.
Dnr 2012.1109.225
9. § 308
Rivning av Snäckan i Hoglands Park.
Dnr 2012.1127.232
10. § 316
Investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola.
Dnr 2011.912.291
11. Länsstyrelsens beslut, dnr 258-2797-12, avseende sänkt
hastighet på väg K 453 U Hallarum-Torp, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.967.512
12. Länsstyrelsens beslut, dnr 555-4050-2012 1080-50-005
Föreläggande att utföra kontroll av verksamheten och dess
verkningar enligt kontrollprogram daterat den 23 juni 1998
gällande Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1425.351
13. Länsstyrelsens beslut, dnr 211-4372-2012
Föreläggande angående allmän kameraövervakning på
Sunnadalskolan.
Dnr 2009.346.291
14. Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Mål nr M 3023-06
Ansökan om tillstånd att bedriva befintlig och utökad hamnverksamhet i Verköhamnen; nu fråga om slutliga villkor för hantering
av dagvatten inom hamnområdet.
Dnr 2006.2007.559
15. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 4 december
2012 § 108
Parkeringsuppföljningar
Dnr 2011.711.315
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16. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 4 december
2012 § 109
Information om Nordstream etapp II.
Dnr 2012.1464.559

Kommunfullmäktiges beslut den 13 december 2012
17. § 195
Inkomna motioner.
Dnr 2012.1465.317
18. § 196
Investeringstillstånd för paviljong och lekplats Hoglands Park.
Dnr 2012.1126.332
19. § 197
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden mm för år 2013.
Dnr 2012.1449.024
20. § 200
Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 2013-2015.
Dnr 2011.799.109
21. § 203
Ändring av kriteriet för miljöbil och parkering.
Dnr 2012.1102.514
22. § 204
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun.
Dnr 2011.266.450
23. § 205
Justeringar i Budget/Plan 2013-2015 på grund av hemsjukvårdens
kommunalisering.
Dnr 2012.246.041
24. § 206
Revidering av verksamhetsområden för kommunalt VA.
Dnr 2012.1059.303
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25. § 207
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2012 för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.
Dnr 2012.640.041
26. § 211
Svar på medborgarförslag om bänkar längs vattnet vid gångstråket från
Brohålan till oljehamnen.
Dnr 2012.634.339
27. § 212
Svar på medborgarförslag om att anlägga en ställplats för husbilar på
Hattholmen.
Dnr 2012.170.315
28. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 19 december 2012
§ 159
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Fridlevstad skola.
Dnr 2012.1448.291
29. Länsstyrelsens beslut den 8 januari 2013, dnr 535-3683-2012
Anmälan om vattenverksamhet angående upptagning av muddermassor på fastigheten Vrängö1:2 i Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1180.344

Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2013
30. § 5
Verksamhetsplan 2013
Funktionen för säkerhet och trygghet.
Dnr 2013.40.163
31. § 10
Anvisningar för uppföljning 2013.
Dnr 2013.41.042
32. Länsstyrelsens beslut daterat den 14 januari 2013,
dnr 258-4266-2012, angående ansökan om tillstånd för trafik med
svävare.
Dnr 2012.1419.533
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§ 11
Övrigt
1. Ordföranden gratulerar Jörgen Johansson som fyllt 50 år och
överlämnar en blomma.
2. På lördag den 2 februari har allmänheten möjlighet att vara med
och påverka hur Hoglands Park ska utvecklas.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 februari 2013.
§ 12 Information
- Rapport personalnyckeltal 2012-11-30 för tekniska förvaltningen
- Status hamnunderhåll
- Hyreskalkyl vid om- och tillbyggnad av fastigheter
- P-strategin
§ 13 Förslag till organisationsförändring för stabsavdelningen
§ 14 Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2012 för
tekniska nämnden
§ 15 Yttrande över Ernst &Youngs rapport ”Granskning av Arena Rosenholm”
§ 16 Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”
§ 17 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 18 Meddelanden
§ 19 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 26 februari 2013 kl. 10.00 – 15.30

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) kl 13.00-15.30 §§ 12-19
Paul Cederholm (SD) kl 12.00-15.30 §§ 12-19
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Övriga närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd kl 10.00-10.45
12.00-15.30
Controller Gun-Britt Sirbäck
Handläggare Mariette Karlsson
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 10.00-12.00
Controller Marco Löfgren kl 10.00-12.00
Fastighetschef Anders Kumlin kl 10.00-15.15
Hamnchef Anders Jonsson kl 10.00-14.00
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl 11.15-12.00
Kundservicechef Stefan Petersson kl 11.15-12.00

Utses att justera

Gunilla Ekelöf

Justeringens plats och tid

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

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justeringsledamot

……………………………………
Gunilla Ekelöf

§§ 12 - 19

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 7 mars 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 12
Information
- Rapport personalnyckeltal 2012-11-30 för tekniska förvaltningen
- Status hamnunderhåll
Hamnchef Anders Jonsson informerar.
- Hyreskalkyl vid om- och tillbyggnad av fastigheter
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.
- P-strategin
Parkeringsstatistik 2013-01-01—2013-01-31 delas ut.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Johan Stenér
Personalspecialist Sussie Rantil, SEF
Akten

2013.149.001

§ 13
Organisationsförändring för stabsavdelningen
Stabsavdelningen består av en projektgrupp och en administrativ
grupp och leds idag av förvaltningschefen.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 8 februari 2013
att stabsavdelningen i fortsättningen ska ledas av förvaltningens
projektchef som blir avdelningschef och tar plats i förvaltningens
ledningsgrupp. Verksamhetens innehåll förändras inte. All personal
tillsammans med arbetsuppgifter kvarstår i stabsavdelningen.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar som tilläggsattsats:
att organisationsförändringen får inte medföra ökade kostnader utan
skall vara kostnadsneutralt.
Proposition och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna föreslagen organisationsförändring för stabsavdelningen,
2. att utse Johan Stenér som ny avdelningschef för stabsavdelningen,
samt
3. att organisationsförändringen får inte medföra ökade kostnader utan
skall vara kostnadsneutralt.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/ samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalspecialist TF
Akten

2012.159.042

§ 14
Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2012 för
tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har med skrivelse och beslutsförslag, daterat
den 12 februari 2013, överlämnat förslag till årsredovisning 2012.
Under förmiddagen har förvaltningschef Anders Jaryd, Gun-Britt Sirbäck
ansvarig controller TF och avdelningscheferna gett en kort presentation
av ärendet.
Ekonomiskt utfall och årets händelser
Tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VA-verksamheten
avviker från budget med -20 738 tkr, varav 15 047 tkr utgör extra
underhållsinsatser som beslutats av kommunstyrelsen den18 oktober
2012.
Kommunstyrelsen medgav tekniska förvaltningen ett underskott för
extra underhållsinsatser med 16 500 tkr.
Tekniska förvaltningens ordinarie verksamheter exklusive beslutade
extra underhållsinsatser och VA-verksamheten avviker från budget med
-5 691 tkr, varav hamnverksamhetens nedskrivning av bokfört värde på
två anläggningar uppgår till -3 589 tkr.
Budgetavvikelsen rensad från nedskrivningar uppgår till -2 102 tkr.
VA-verksamheten avviker från budget med +1 738 tkr.
Gata/parkverksamheten, budgetavvikelse 2012 -2 407 tkr.
Hamnverksamheten, budgetavvikelse 2012 -2 401 tkr.
Fastighetsverksamheten, budgetavvikelse 2012 -27 tkr.
forts. § 14
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Renhållningsverksamhetens budgetavvikelse 2012 -691 tkr.
VA-verksamhetens budgetavvikelse 2012 +1 738 tkr.
Kommunfullmäktige har antagit mål för tekniska nämndens
verksamheter för 2012 som styr mot god ekonomisk hushållning.
Tekniska nämnden har utarbetat ett målprogram för mandatperioden
2011-2014.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheter mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2011.
Uppföljning av tekniska nämndens mål redovisas i årsrapporten.
Samtliga KF mål 2012 för tekniska nämnden har uppnåtts.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna årsredovisning daterad den 31 december 2012,
2. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2012 , samt
3. att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen och revisionen
för handläggning.
Vidare hemställer tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar
1. att 2012 års negativa budgetavvikelse på 2 102 000 kronor inte
överförs till 2013 med anledning av att samtliga av KF fastställda mål
uppnåtts
2. att 2012 års negativa budgetavvikelse på 3 589 000 kronor inte
överförs till 2013 med anledning av nedskrivning av bokfört värde på
två anläggningar,
4. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats
den 31 december 2012 från pågående investeringsprojekt motsvarande
52 090 000 kronor (2011 = 81 228 000 kronor)
5. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats
den 31 december 2012 från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande
33 314 000 kronor (2011 = 30 979 000 kronor), samt
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6. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats den 31 december
2012 från pågående investeringsprojekt Johannishusåsen motsvarande
4 111 000 kronor (2011 = 7 059 000 kronor).
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Akten

2013.64.007

§ 15
Yttrande över Ernst & Youngs rapport ”Granskning av Arena
Rosenholm”
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Karlskrona kommun genomfört en granskning av arena Rosenholm
med syfte att klargöra hur de olika kommunala och externa
aktörerna samverkar i konceptet Arena Rosenholm för att uppnå
kommunfullmäktiges uppsatta mål.
De rekommendationer till förändringar/förbättringar som Ernst & Young
lämnar i sin rapport den 3 december 2012 handlar uteslutande om att
utveckla styrning, ledning och kontroll av arenaområdets verksamhet
samt att koppla uppföljningsbara mål och indikatorer till den övergripande
visionen för arenaområdet. Inga rekommendationer eller råd som rör
tekniska förvaltningens verksamhet lyfts fram, vilket får tolkas som att det
som tekniska förvaltningen utför inom arenaområdet är tillfyllest och väl
uppfyller de krav som ställs på förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 februari 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ovanstående som svar till kommunrevisionen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Akten

2013.143.291

§ 16
Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”
Kommunstyrelsen fastställde i november 2012 nya riktlinjer för
inomhusklimat i de kommunala lokalerna. Ett fel i dessa gjorde att
minimitemperaturen i lärosalar angavs till 19 grader.
Den korrekta siffran skall vara 20 grader.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att minimitemperaturen ändras till 20 grader i ”Riktlinjer för inomhusklimat”.
______
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§ 17
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 22 januari 2013.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 6 februari 2013.
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2012.1362.452
2013.77.452
2013.144.452
2013.175.458
2013.185.452
4. Anbudsprotokoll
Tjänstekoncession hyra med drift av café/restaurang i planerad
byggnad i Hoglands park.
Dnr 2012.1126.332
5. Beslutsattestanter fr o m den 1 januari 2013.
Dnr 2012.683.002
6. Anbudsprotokoll
Paviljong HoglandsPark
Dnr 2012.1126.332

7. Lokala trafikföreskrifter
- Tillfällig lokal trafikföreskrift med anledning av sportbilsutställning
på Stortorget, Karlskrona kommun.
TN 5/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Fisktorget i Karlskrona.
TN 6/13

forts. § 17
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- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på
Fisktorget i Karlskrona.
TN 7/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsbelagd
parkering på Fisktorget i Karlskrona.
TN 8/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik
med fordon på Arenavägen i Karlskrona.
TN 10/13
- Beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter.
TN 11/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsbelagd
parkering på Fisktorget i Karlskrona.
TN 13/13
TN 14/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om avgiftsbelagd
parkering på Konstapelsgatan i Karlskrona.
TN 15/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Annebovägen i Karlskrona kommun.
TN 16/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Annebovägen.
TN 19/13
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 27/13
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 18
Meddelande
1. Länsstyrelsens beslut den 21 januari 2013, dnr 258-3600-12,
avseende ansökan om sänkt hastighet på väg 682, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1246.512
2.
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 22 januari 2013 § 19
Information om Verkös utveckling.
Dnr 2013.88.109
3. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
Den 22 januari 2013 § 20
Information om Östersjöhallen.
Dnr 2013.87.820
4. Kommunstyrelsens beslut den 29 januari 2013 § 28
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
Dnr 2011.378.109
5. Kommunstyrelsens beslut den 29 januari 2013 § 29
Projekterings- och investeringstillstånd för ny lekplats till förskola i
Rosenfeldtskolan.
Dnr 2012.1220.291

Barn- och ungdomsnämndens beslut den 30 januari 2013
6. § 2
Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.123.291
7. § 3
Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.124.291
forts. § 18
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forts. § 18
8. § 4
Beslut angående anpassning av Hasslöskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.125.291
9. § 5
Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.126.291
10. § 6
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Tvings kola.
Dnr 2013.127.291
11. § 7
Prioritering av investeringsbehov barn- och ungdomsnämnden.
Dnr 2013.128.21
12. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 24 januari 2013 § 29
Karlskrona 4:1, Hoglands Park
Rivning för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av paviljong.
Dnr 2012.1127.232
13. Länsstyrelsens beslut den 5 februari 2013, dnr 431-3080-12
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
Inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
Dnr 2013.147.822

Kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2013
14. § 9
Svar på medborgarförslag om ändra/ta bort det inrättade parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och återinför temporärt skyltat
parkeringsförbud i samband med gatusopning.
Dnr 2012.1103.514
15. § 13
Förslag till taxor 2013.
Dnr 2012.963.041
16. § 14
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun.
Dnr 2013.134.029

forts. § 18
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att godkänna redovisning av meddelande nr 1-16.

Sign

Blad

2013-02-26

15

Sammanträdesprotokoll

forts. § 18

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-02-26

16

Sammanträdesprotokoll

§ 19
Övrigt
Förvaltningschef Anders Jaryd meddelar att Tina-Mari Eriksson
har fått tjänsten som informatör på tekniska förvaltningen.
Hon börjar sin anställning i maj.
----Åke Håkansson (S) påpekar svårigheten för rörelsehindrade att
förflytta sig upp och ner i Ristorgstrappan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 mars 2013.
§ 20 Information
-

Rapport från presidiekonferens för tekniska nämnder i Sigtuna den 4-5 mars 2013
”Hur ser dagsläget ut i den kommunala infrastrukturen – gator/vägar och bredband?”
Stadsmarinan
Cykelstrategi 2030
Hoglands Park
P-kundtjänst

§ 21 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 och prognos 2013
§ 22 Trafikbullerstrategi
§ 23 Regler och vägledning fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning
§ 24 Upphävande av tekniska nämndens beslut den 28 november 2012 § 118
§ 25 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder förhandlingar
med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med erbjudande om
bistånd
§ 26 Svar på medborgarförslag om att förändra/förbättra dagvattenledningen i
Montörvägen i Jämjö
§ 27 Svar på medborgarförslag angående fler övergångsställen på Stortorget och
Norra Smedjegatan vid korsningen med Ronnebygatan
§ 28 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 29 Meddelanden
§ 30 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 26 mars 2013 kl 14.00 – 16.00

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 14.00-15.35 §§ 20-22
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M) kl 14.00-15.35 §§ 20-22
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck kl 14.00-15.35
Projektingenjör Ida Löndahl kl 14.00-14.40
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd 14.30-16.00
Handläggare Mariette Karlsson

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

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

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justeringsledamot

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 20-30

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 9 april 2013 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 20
Information
1. 1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) rapporterar från
presidiekonferens för tekniska nämnder i Sigtuna den 3-4 mars 2013.
Hur ser dagsläget ut i den kommunala infrastrukturen –
gator/vägar och bredband?
2. Byggnationen av den nya Stadsmarinan har påbörjats.
Under byggtiden, sommaren 2013, kommer gästhamnskontor och
servicebyggnad att ersättas av baracker.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3. Cykelstrategi 2030
Uppdragsgivare: kommunfullmäktige.
Styrgrupp: tekniska nämndens trafikutskott.
Projektingenjör Ida Löndahl redovisar handlingsplan 2013-2016.
4. Förvaltningschef Anders Jaryd presenterar förslag till nybyggnad
av lekplats i Hoglands Park.
5. P-kundtjänst
Sammanställning av ärenden november 2012 till och med februari 2013.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

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

2013.235.042

§ 21
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 och prognos 2013
Tekniska förvaltningen har den 12 mars 2013 överlämnat budgetuppföljning per den 28 februari 2013 och prognos för 2013 för
tekniska nämndens verksamheter.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive
VA-verksamheten avviker från budget med +/- 0.
Prognos för VA-verksamheten avviker från budget med +/-0.
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning, drift och underhåll av
fastigheter, gator och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar,
hamnverksamheter, vatten- och avloppsverksamhet,
renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till
75,3 mnkr vid avstämning med kommunledningen den 28 februari 2013.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 1,8 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2012
Hemställan har gjorts hos kommunfullmäktige om att underskottet från
bokslut 2012-12-31 på -2 102 tkr för tekniska nämndens verksamheter inte
ska överföras till 2012 och är inte medräknat i prognosen för 2013.
VA-verksamhetens negativa egna kapital från 2011 ska vara återställt
2013. 2012 års bokslut redovisar 1,7 mnkr bättre resultat än budget, vilket
innebär att endast 0,45 mnkr 2013 behöver återställas av eget kapital mot
planerat 1,8 mnkr. Begäran om att resultatkrav 2013 ska revideras
kommer att lämnas i samband med delårsbokslut
per den 30 april 2013.
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forts. § 21
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2013.
_____
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2013.230.425

§ 22
Trafikbullerstrategi för Karlskrona kommun
Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i februari 2013 lyftes
frågan om en strategi för hantering av trafikbuller för såväl befintlig
bebyggelse som för nyplanering av bebyggelse.
Det råder olika uppfattning inom statliga verk avseende konsekvenser av
trafikbuller och tillämpning av regelverk. Boverket har ett regeringsuppdrag
att samordna statens intressen och ta fram en vägledning för hantering av
trafikbuller i samhällsplanering.
Boverkets gällande riktlinjer skapar möjlighet att bygga i bullerutsatta lägen
om vissa förutsättningar uppfylls. Detta innebär bl a att kommunen ska ha
en handlingsplan för att långsiktigt minska antalet bullerutsatta miljöer i
kommunen. Naturvårdsverket delar dock inte Boverkets synsätt.
Enligt kommunens översiktsplan finns en medveten strategi att öka
kollektivtrafik-resandet och även att stimulera för fotgängare och cyklister.
Att förtäta staden och utnyttja redan ianspråktagna miljöer ger stora
miljöfördelar då transporter är en stor källa till miljöstörning.
Strategin ska tas fram tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
och bestå av inventering av utsatta miljöer samt förslag till handlingsplan
för att förbättra ljudmiljö och begränsa olägenheter av trafikbuller. Strategin
ska även beakta det regelverk som Boverket håller på att ta fram.
Underlaget till strategi tas fram under 2013 och externa kostnader
beräknas till 200 tkr och ryms inom befintlig budget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 5 mars 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.

forts. § 22
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forts. § 22
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att ärendet lyfts ut vid dagens sammanträde.
Anser att detta ärende ska behandlas på tjänstemannanivå, det är
inte en politisk fråga.
Beslut
Ordföranden beslutar att inte lyfta ut ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att tekniska förvaltningen i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en trafikbullerstrategi för Karlskrona kommun.
_____
Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2013.299.311

§ 23
Regler och vägledning fristående skyltar, varuexponering och
utsmyckning
Karlskrona stad ska utvecklas så att den blir attraktiv för alla.
Gator och torg är allmän/ offentlig plats och tillhör alla som bor och vistas i
staden.
Skyltar och varuexponering är en del av gaturummet och ska utformas för
att passa in på bästa sätt. Det innebär att fristående skyltar på mark samt
varuexponering inte får hindra framkomligheten för personer med
funktionsnedsättning, riskera trafiksäkerheten eller utgöra fara.
Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
handikappförvaltningen har i samarbete med polisen och Karlskrona City
utformat regler för fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning.
Förvaltningen har i skrivelse, daterad den 11 mars 2013, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna regler och vägledning för fristående skyltar, varuexponering
och utsmyckning.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.103.344)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.479.355

§ 24
Upphävande av tekniska nämndens beslut angående svar
på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med enskilda VA-föreningar inom kommunen
med erbjudande om bistånd
Tekniska nämnden beslutade den 28 november 2012 § 118
att fortsätta uppmuntra och kunskapsmässigt stödja privata
VA-föreningar att bygga ut kommunalt VA.
Ärendet i detta utformande är inte längre aktuellt.
varför tekniska nämnden beslutar
att upphäva tekniska nämndens beslut den 28 november 2012
§ 118.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.103.344)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.479.355

§ 25
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 ska leda
till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara klar hösten 2013.
Den kommer att prioritera i vilken ordning kommunalt VA ska byggas ut de
närmsta 20-25 åren. Kommunen kommer att fortsätta uppmuntra VAföreningar 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 ska 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.
Kommunen kommer att fortsätta stödja de VA-föreningar som är beredda
att ta egna initiativ med rådgivning och underlag för kravspecifikationer till
föreningarnas upphandlingar.
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forts. § 25
Däremot kan inga ekonomiska bidrag utgå från kommunen och kommunen
kan heller inte ingå i styrelse eller inkluderas på annat sätt i dessa
ekonomiska föreningar.
Förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 mars 2013, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka medborgarförslaget till den del som avser att fortsätta
uppmuntra och med rådgivning stödja privata VA-föreningar som är villiga
att bygga ut och ansluta till kommunalt VA och på så sätt tidigarelägga
utbyggnaden, samt
2. att avslå medborgarförslaget till den del som avser ekonomiskt bidrag
och kommunens direkta engagemang i föreningslivet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.612.349)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.191.353

§ 26
Svar på medborgarförslag om att förändra/förbättra
dagvattenledningen i Montörvägen i Jämjö
Ett antal fastighetsägare på Montörvägen, Elektrikervägen,
Klakebäcksvägen och Teknikervägen i Jämjö har lämnat in ett
medborgarförslag där de föreslår att kommunen tar sitt ansvar i att
undersöka möjligheter för att förändra/förbättra dagvattenledningen i
Montörvägen eftersom de har drabbats av källaröversvämningar ett
antal gånger.
Kommunens ansvar är att ledningssystemet skall klara ett så kallat
10-års-regn. Det är ett regn som statistiskt faller var tionde år.
Dagvattenledningen i Montörvägen klarar detta krav men med liten
marginal. Kommunen har försökt prioritera in uppdimensionering av
dagvattenledningen i underhållsbudgeten men pengarna har fått
prioriteras till andra åtgärder.
Kommunens handlingsplan är att projektera uppdimensionering 2013 och
genomföra omläggningen 2014.
Förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 mars 2013, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag om förändring/förbättring av dagvattenledning på
Montörvägen Jämjö härmed anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.233.512)
Tekniska förvaltningen
Akten

2012.1261.512

§ 27
Svar på medborgarförslag angående fler övergångsställen på
Stortorget och Norra Smedjegatan vid korsningen med
Ronnebygatan
Siri Norling har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen anlägger
fler övergångsställen runt torget och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
Tekniska förvaltningen har den 14 november 2012 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Trafikutskottet behandlade ärendet den 11 december 2012 § 35, samt
den 6 februari 2013 § 5.
Vid tekniska nämndens sammanträde, den 29 januari 2013 § 8,
återremitterades ärendet efter att en ledamot yrkat att tekniska
förvaltningen verkställer åtgärder vid korsningen som höjer gångtrafikanternas trafiksäkerhet.
Under de senaste tolv åren har en trafikolycka där en fotgängare kolliderat
med personbil inträffat i korsningen. Olyckan skedde genom att en
fotgängare blev påbackad av en personbil i korsningen. Korsningen har
därför egentligen inga trafiksäkerhetsproblem utan problemen är mer av
otrygghetskaraktär, där utformningen bidrar till en viss osäkerhet.
Denna är dock positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Trafikutskottet föreslår att, i syfte att prioritera fotgängarna i korsningen,
korsningen regleras som gångfartsområde. Regleringen genomförs i
samband med att den östra delen av Ronnebygatan skyltas som gågata
den 1 april 2013. Regleringen ska utvärderas med avseende på
trafiksäkerhetseffekter.
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forts. § 27
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att reglera Ronnebygatan vid
korsningen med Norra Smedjegatan som gångfartsområde från den
1 april 2013, samt
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att författa lokala trafikföreskrifter
.
_____
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§ 28
Delegation
1. Avskrivning av kundfordringar 2012.
Dnr 2013.212.049
Anbudsprotokoll
2. Slamavvattning Koholmen ARV
Totalentreprenad ny slamutrustning
Dnr 2012.274.052
3. Johannishus
Dieseldriven reservkraft Vång
Dnr 2012.491.052
4. Fortsatt certifiering och extern revision av miljöledningssystem
Dnr 2012.712.055
5. Plåtbyte Chapmanskolan
Dnr 2012.1156.050
6. Fönsterbyte Östersjöskolan m fl
Dnr 2012.1203.050
7. Rivning Törnrosen, Sunnavägen 129
Dnr 2012.1230.052
8. Revisionsutbildning TF
Dnr 2013.250.055
9. Stubbfräs
Dnr 2012.501.054
10. Fastighetstraktor, begagnad
Dnr 2011.1360.052
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forts. § 28
11. Vintervägsalt vintern 2012/2013
Dnr 1012.1222.050
12. Målning Torgbackens dagis.
Dnr 2012.569.052
13. Fönsterbyte Psilander.
Dnr 2012.1158.050
14. Toalettbyggnad med miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun
Tallholmen 2013
Dnr 2013.96.052
15. Toalettbyggnad med miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun
”Knösö”
Dnr 2013.97.052
16. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.1362.452
Dnr 2013.175.458
Dnr 2013.180.456
Dnr 2013.207.459
Dnr 2013.238.458
Dnr 2013.300.458
Dnr 2013.301.458
Dnr 2013.319.452
17. Beslutsattestanter fr o m den 1 mars 2013.
Dnr 2013.27.002
18. Mindre organisationsförändring inom tekniska förvaltningens
hamnavdelning från och med den 1 mars 2013.
Dnr 2013.293
19. Disposition av 2013 års anslag för förnyelse lekplatser och
Lekredskap till projekt lekplatsrenovering Nättraby.
Dnr 2013.316.332
20. Disposition av 2013 års anslag för förnyelse stadsträd/parker
till projekt trädbyte Drottninggatan.
Dnr 2013.318.339

forts. § 28
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Sign
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 29
Meddelanden
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 19 februari 2012.
2. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp 2013-02-06.
3. Länsstyrelsens beslut den 14 februari 2013, dnr 581-3707-2012
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret
2013 i Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1233.438
4. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2013 § 20
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra/
södra Trossö.
Dnr 2008.43.456
5. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2013 § 22
Återvinningscentraler
Dnr 2009.310.456
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 februari 2013 § 62
Trafikbullerstrategi
Dnr 2013.230.425
7. Länsstyrelsens beslut den 28 februari 2013, dnr 555-810-2013
Underrättelse om driftstörning gällande läckage på tryckavloppsledningen mellan Vämö och Koholmen ARV.
Dnr 2013.240.351
8. Förvaltningsrätten i Växjö
Beslut Mål nr 4922-12
Dnr 2012.1157.052

forts. § 29
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

9. Swedish National Heritage Board
Reg nr 3.5.1-00349-2013
State of Conservation of the World Heritage
Property “Naval Port of Karlskrona”
Dnr 2012.1239.232
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 9.
_____
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§ 30
Övrigt
1. Den 26 april 2011 § 46 beslutade tekniska nämnden att inrätta
fördjupningsuppdrag och utsåg ledamöter med särskilt uppdrag
att fördjupa sig i specifika verksamhetsområden inom tekniska
förvaltningen. För varje område utsågs två representanter.
Uppdraget är att studera varje verksamhetsområdes potential till
förbättring och utveckling. Avsikten är att redovisning ska ske till
nämnden.
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga angående redovisning av
uppdragen.
-----2. Reine Svensson (V) ställer fråga angående Kristianopels camping.
Avrapportering ska ske vid nästa sammanträde.
-----3. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående bildandet av
hamnbolag.
Ordföranden besvarar frågan.
-----4. Åke Håkansson (S) ställer frågor
om tillsättande av ny förvaltningschef för tekniska för tekniska
förvaltningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
------

forts. § 30
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forts. § 30
angående prioritering P-övervakning mm.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
------

5. Åke Håkansson (S) och Reine Svensson (V) påpekar
svårigheter avseende parkering m m vid Arena Rosenholm.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågorna.
-----6. See-click-fix
Felanmälan via App
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om ett elevarbete som
pågår på Blekinge Tekniska Högskola.
_____

Sign

Sign

Sign
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Information
a. E-lönebesked
b. Hållbar jämställdhet
c. Investeringsuppföljning per 31 mars 2013 och
prognos 2013
d. Rapport ”Personalnyckeltal 2013-01-31”
e. Kristianopels camping, hamn mm
f. Statistik klagomål 2012

§ 32

Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i
Tallebryggans hamn, kap 19:1

§ 33

Investeringstillstånd energiinvesteringar

§ 34

Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 35

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 36

Meddelanden

§ 37

Övrigt

Sign

Sign
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2013-04-23

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 23 april 2013.
§ 31

Sammanträdesdatum

Sign
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Sammanträdesdatum
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2013-04-23
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 23 april 2013 kl 14.00 – 15.45

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

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)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Lönekonsult Birgitta Abrahamsson, del av § 31
Projektledare Sandra Bizzozero, del av § 31
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd del av § 31 + § 32
Fastighetschef Anders Kumlin t o m § 34
Nämndsekreterare Eva Karlsson

Utses att justera

Lotta Törnström

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

Sammanträdesdatum
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……………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot

……………………………………
Lotta Törnström

§§ 31-37

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 14 maj 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 31
Information
a. E-lönebesked i Självservice
Lönekonsult Birgitta Abrahamsson, serviceförvaltningen,
informerar.
b. Hållbar jämställdhet
Projektledare Sandra Bizzozero, kommunledningsförvaltningen,
informerar.
c. Investeringsuppföljning per 31 mars 2013 och prognos 2013.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Kommunledningsförvaltningen kommer att informera vid tekniska
nämndens sammanträde i maj månad.
d. Rapport ”Personalnyckeltal 2013-01-31”
e. Kristianopels camping, hamn mm
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
f. Statistik klagomål 2012

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen (dnr 2011.564.702)
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2012.963.041

§ 32
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn,
kap 19.1
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet och meddelar i
samband härmed att hamnchef Anders Jonsson slutat sin anställning
i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 13 januari 2013 § 13 om tekniska
nämndens taxor. Nedan redovisas förslag till ändring i kap 19.1 i
gällande taxa för 2013.
Den 1 januari 2013 tog Karlskrona kommun över ca 200 båtplatser som
tidigare hyrts ut av Tallebryggans båtklubb. Båtplatsavgiften som
Tallebryggans båtklubb tagit ut av sina medlemmar har baserats på
breddmeterpris exklusive moms (ideell förening är inte momspliktig
verksamhet).
Karlskrona kommun har däremot använt sig av ett enhetspris per fast
båtplats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 april 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förslaget till taxeändring anpassas till Tallebryggans avgiftsmodell med
ett á-pris per meter brygga som hyrs ut.
Ny taxa för 2013 föreslås bli 787,50 kr/bryggmeter inklusive moms och är
intäktsneutralt för kommunen. Tillkommande kostnad för Tallebryggans
medlemmar är momsen eftersom kommunal uthyrning är skattepliktig
verksamhet.
Samråd har skett med Tallebryggans båtklubb.
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forts. § 32

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i
enlighet med föreliggande förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2012.1109.225

§ 33
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.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 4 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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
2013
2014
2015
2016

6 mnkr
16 mnkr
16 mnkr
9 mnkr
9 mnkr

Summa 56 mnkr

forts. § 33
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forts. § 33
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas
ge uppgår till:
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0 mnkr
0,9 mnkr
2,4 mnkr
3,5 mnkr
4,7 mnkr
5,0 mnkr

År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna.
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2012 om första investeringstillståndet med totalt 19 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt
7,1 mnkr, vilka finansierades med 6 mnkr från 2012 års ram och med
1,1 mnkr ur 2013 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar 44 energieffektiviseringsprojekt på totalt
10,2 mnkr och finansieras ur 2013 års ram.
De 24 investeringsprojekt som avser tilläggsisolering vind varierar i storlek.
En separat bakomliggande kalkyl finns till vart och ett av dessa projekt,
liksom för alla övriga redovisade projekt. Det i kalkylen använda
energipriset för dessa projekt har satts till ett vägt snitt av de olika
ingående värdena (olja, fjärrvärme, el och olika varianter av
värmepumpar), vilket beräknats till 0.80 kr/kWh.
För övriga kalkyler har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad
använts och redovisas nedan:
El
Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump
Luft/luft-vpump

1,02 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
1,22 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,65 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
0,25 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,35 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,40 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

Vidare redovisas besparingseffekterna, nettobesparing efter täckning
av uppkomna kapitalkostnader.
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forts. § 33
År 1 => första året med full besparingseffekt efter gjord investering,
år 2014.
År 4 => fjärde året efter gjord investering, år 2017 då sparbetinget är
budgeterat med full effekt.
Årligt medelvärde nettobesparing => den ackumulerade nettobesparingen
fördelad per år under avskrivningstiden.
För åren 2014 och 2017 (år 1 och år 4) har nuvarande internränta på
2,9 % använts, vilket är avstämt med kommunens finanschef. För hela
kalkylperioden (nettobesparing medel/år) har använts kalkylräntan 4 %.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader med
anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 1 100 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
besparingseffekten i kronor. De i kalkylerna ingående energipriserna har
årligen räknats upp med 3 %.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har en alternativ
lönsamhetsberäkning gjorts. Kalkylen baseras på en internränta på
2,9 %, oförändrat energipris och en kalkyltid på 15 år, vilket ger för
samtliga föreslagna investeringar ett kalkylerat överskott på 4,5 mnkr.
Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar,
samt
2. att investeringsutgiften på 10 139 800 kronor, finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Staben TF
Akten

2013.266.214

§ 34
Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger på norra Trossö intill Österleden. Det avgränsas i
söder av Spårgatan, i öster av Norra Smedjegatan, i norr av
Skeppsbrokajen och i väster av parkområde som utgör sidoområde
till Österleden.
Detaljplanen syftar till att medge en annan användning av fastigheten.
En användning för centrum, skola över grundskolenivå samt elevbostäder
och studentbostäder anges.
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Karlskrona stad och
befästningar.
Enligt Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun utgör planområdet ett av
tre områden på Trossö som är särskilt viktiga för stadens utveckling.
Detta område är Skeppsbrokajen/Handelshamnen.
På Norra Smedjegatan finns utrymme för att anlägga last- och
angöringszon. Om detta görs kan den nordöstra gården frigöras för
parkeringar.
Planområdet är försörjt med kommunalt ledningsnät gällande vattenoch avlopp samt dagvatten. Planområdets behov tillförs det kommunala
ledningssystemet och bedöms inte innebära några konsekvenser för
ledningssystemet.
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forts. § 34
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 5 april 2013 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 35
Delegation
1. Tekniska nämndens Båtråd
Protokoll från sammanträde den 28 januari 201.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 19 mars 2013.
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank.
Dnr 2013.366.452
Anbud
4. Målning Knösö förskola.
Dnr 2013.311.052
5. Disposition av 2013 års anslag för förnyelse lekplatser och
lekredskap till investeringsprojekt lekplatsrenovering Monsunen.
Dnr 2013.317.332
6. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2013.427.452
2013.433.452

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 36
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 11 mars 2013, dnr 555-4232-2012
1080-50-005
angående utförd periodisk besiktning vid Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2013.30.351
2. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2013 § 52
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan.
Dnr 2012.1336.291
3. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2013 § 53
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Östra Torpskolan.
Dnr 2012.1337.291
4. Länsstyrelsens beslut den 14 mars 2013, dnr 434-3850-12
angående sökt bidrag till renovering av Rådhuset på fastigheten
Rådhuset 1, Karlskrona.
Dnr 2012.522.295
5. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 11 mars 2013 § 14
Ombyggnad /Utveckling av Vedebyhallen.
Dnr 2013.308.821
6. Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2013, dnr 431-354-13
Beslut om särskild utredning i samband med anläggande av
vattenledning, sträckan Vedeby gata – Carlandravägen, Lyckeby,
Karlskrona kommun.
Dnr 2013.336.344
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7. Förvaltningsrätten i Växjö
Dom
Mål nr 158-13
avseende begäran om överprövning enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling LOU.
Dnr 2012.274.052
8. Statens VA-nämnds beslut den 20 mars 2013
BVa 17 Va 559/12
avseende brukningsavgift.
Dnr 2012.1008.346
9. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 14 mars 2013
§ 65
Karlskrona 4:5, Fisktorget
Tidsbegränsat lov för uppsättande av Londonbuss.
Dnr 2013.358.311
10. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 mars 2013 § 71
Trafikbullerstrategi i Karlskrona kommun.
Dnr 2013.230.425
11. Remiss från länsstyrelsen daterad den 27 mars 2013,
dnr 258-1149-13
Trafikverkets begäran om revidering av länsstyrelsens beslut
angående 47 § väglagen.
Dnr 2013.385.511
12. Länsstyrelsens beslut den 28 mars 2013
551-13300-2012
1080-198
Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet för produktion av
rengörings- och underhållsprodukter, kod 24.110.
Dnr 2013.401.351
13. Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013 § 39
Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling.
Dnr 2013.409.050
14. Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013 § 40
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning.
Dnr 2013.45.514
forts. § 36
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15. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 mars 2013
§ 22
Evakueringsplan Holmsjö skolan.
Dnr 2011.912.291
16. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 mars 2013
§ 23
Nytt hyreskontrakt för Gullberna förskola.
Dnr 2013.410.282
17. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 26 mars 2013§ 51
Strategi för Verkö hamn- och industriområde, hamnstrategi för
Karlskrona kommun, bildandet av kommunalt hamnbolag.
Dnr 2013.46.550
18. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 26 mars 2013 § 54
Bokslutsberedning 2012
Dnr 2012.159.042

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 18.
_____
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§ 37
Övrigt
Lars-Göran Forss (M) ställer frågor angående:
1. bildandet av nytt hamnbolag,
2. utveckling av gästhamnen, samt
3. markföroreningar Hattholmen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
Information angående utveckling av gästhamnen samt markföroreningar Handelshamnen kommer att lämnas vid tekniska
nämndens sammanträde i maj månad.
-----Åke Håkansson (S) ställer frågor angående:
1. hållbarhet och insats i handelshamnen, samt
2. tillsättande av ny förvaltningschef och ny hamnchef.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
-----Jörgen Johansson (C) meddelar att Lyckebyåns Vattenförbund
håller årsstämma den 26 april 2013 med studiebesök på
Flakens gård.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 maj 2013.
§ 38. Information
-

Personalnyckeltal TF
Mätperiod 2012.12 – 2013.03
Markföroreningar Hattholmen
Renoveringsbehov Handelshamnen
Exploatering Mölletorp

§ 39. Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2013
§ 40. Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 41. Svar på remiss – Utvecklingsprogram för Karlskrona Landsbygd
2013-2017
§ 42. Svar på medborgarförslag att spränga bort bergknalle vid utfarten
från köpcentrat Amiralen
§ 43. Svar på medborgarförslag om anordnande av genomsiktligt
bullerskydd utmed Infartsleden mellan körbana och gång- och cykelbana
på sträckan mellan Tallebryggan ochTallebryggan och Blå Port
§ 44. Svar på medborgarförslag att anordna parkeringshus i tunneln under
Stortorget
§ 45. Svar på medborgarförslag att Järnvägstunneln under Stortorget görs om till
gång- och cykelväg med påfart vid Alamedan
§ 46. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 47. Meddelanden
§ 48. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Kristianopels församlingshem
Tisdagen den 28 maj 2013 kl 14.00 – 16.10

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Britt Hagström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl
Chef Gata/Park Karl-Johan Svärd
Fastighetschef Anders Kumlin
Informatör Tina-Mari Eriksson

Utses att justera

John-Erik Danerklint (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Tina-Mari Eriksson
…………………………………...
Tommy Olsson

Justeringsledamot

……………………………………
John-Erik Danerklint

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Ordförande

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

§§ 38-48

juni 2013 anslagits på

TEKNISKA NÄMNDEN

-

Personalnyckeltal TF
Mätperiod 2012.12 – 2013.03

-

Markföroreningar Hattholmen
Projektingenjör Ida Heveius Löndahl informerar.

-

Renoveringsbehov Handelshamnen
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar

-

Exploatering Mölletorp
Projektingenjör Ida Heveius Löndahl informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Sign

Blad

2013-05-28

4

Sammanträdesprotokoll

§ 38
Information
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2013.235.042

§ 39
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2013
Kommunfullmäktige har som övergripande mål i budget 2013 att
gästhamnarna och en stadsmarina under planperioden ska utvecklas och
antalet båtplatser ska öka.
I investeringsbudget 2013 finns 5 mnkr för utbyggnad av fritidsbåtsplatser.
Upphandling av bryggor mm kommer att ske under hösten och utbyggnad
kommer att genomföras till säsongen 2014. Till säsongen 2014 kommer
också ett nytt gästhamnskontor vara byggt på den gamla färjeklaffen och
planerna är att även serviceutrymmen till stadsmarinan med WC, dusch
etc då också skall vara färdigställda.
Stadsmarinan, Borgmästarekajen och Kungsbron kommer inför
båtsäsongen 2013 få vardera 5 nya båtparkeringsplatser.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har följande mål antagits av Kommunfullmäktige för
2012. Uppföljning av målen redovisas i matrisen nedan:
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Mål
Andelen planerat underhåll på
fastigheter och vägar ska öka
årligen i förhållande till det
oplanerade.

Nämnd
Tekniska
nämnden

Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd ska minska sitt
beroende av fossila bränslen
årligen. Senast år 2015 ska
Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd vara oberoende
av fossila bränslen.
Energiförbrukningen i
kilowattimmar per kvadratmeter i
kommunens fastigheter och
anläggningar ska minska årligen.

Tekniska
nämnden

Energiförbrukningen inom
trafikbelysning gata/trafik ska
minska årligen.

Tekniska
nämnden

Andelen flerfamiljshus med
sortering av hushållsavfall ska
öka årligen.

Tekniska
nämnden

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Tekniska
nämnden

Måluppfyllelse
Fastigheter: Målet ej uppfyllt och
kommer inte att uppnås 2013.
Årets budgeterade planerade
underhåll uppgår till 21,0 mnkr och
det oplanerade underhållet uppgår
till 12,0 mnkr. Kvoten blir således
1,75. Föregående år uppgick
kvoten till 2,16. Andelen planerat
underhåll kommer att minska i
förhållande till det oplanerade
underhållet jämfört med 2012
Vägar: Målet ej uppfyllt och
kommer inte att uppnås 2013.
Vinterväghållningens
budgetavvikelse på
ca 2,3 kommer att mötas med
minskat beläggningsunderhåll.
Målet ej uppfyllt 2013-04-30 men
kommer att uppnås 2013.
Vid slutet av 2012 återstod 10
oljeeldade anläggningar. Under
2013 kommer 4-5 anläggningar att
konverteras.
Målet ej uppfyllt 2013-04-30 men
kommer att uppnås 2013.
Målet mäts på årsbasis per 31
december.
Energiförbrukningen har minskat
till 96 kWh/kvm 2012-12-31 från
98 kWh/kvm 2011-12-31
Målet ej uppfyllt 2013-04-30 men
kommer att uppnås 2013, under
förutsättning att förvaltningsrätten
tar beslut innan hösten avseende
överklagad upphandling.
Målet uppfyllt 2013-04-30 och
kommer att uppnås 2013.
Andelen flerfamiljhus som valt
sortering har ökat från 89,8%
(2012-12-31) till 90,1% (2013-0430)
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Andelen hushåll som har valt
sortering av hushållsavfall ska
öka.

Tekniska
nämnden

Målet uppfyllt 2013-04-30 och
kommer att uppnås 2013.
Andelen hushåll som valt sortering
har ökat från 98,7% (2012-12-31)
till 98,8% (2013-04-30)

Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten överensstämmer med budgeterat resultat. Budgetram för
tekniska nämndens verksamheter uppgår till 75,1 mnkr efter senaste
avstämningen med kommunledningen 2013-04-30.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med budgeterat resultat.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +1,8 mnkr för att komma till rätta
med det negativa egna kapitalet. VA-verksamhetens negativa egna kapital
från 2011 ska vara återställt 2013. 2012 års bokslut redovisar 1,7 mnkr
bättre resultat än budget, vilket innebär att för 2013 behöver endast 0,45
mnkr återställas av eget kapital mot planerat 1,8 mnkr. Utöver detta har
VA-verksamheten erhållit 0,5 mnkr i resultatkrav med anledning av
sparbeting i form av lägre IT-kostnader och personomkostnader. Begäran
om att resultatkrav 2013 revideras, se att-sats 2 till kommunfullmäktige.
Budgetavvikelse för perioden
för tekniska nämndens verksamheter exkl VA-verksamhet -5 253 tkr,
samt för tekniska nämndens VA-verksamhet -1 357 tkr
Budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på följande:
Gatuverksamhetens kostnader för vinterväghållningen överstiger budget
med 2,3 mnkr.
Fastighetsavdelningens kostnader för verksamhetsfastigheter överstiger
budget med 2,495 mnkr och beror bland annat på följande avvikelser
löpande underhåll, -0,4 mnkr, planerat underhåll, - 4,6 mnkr,kostnader för
snö- och halkbekämpning, -1,4 mnkr, värme/el understiger budget med 1,5
mnkr, hyresintäkter överstiger budget med 0,9 mnkr, kapitalkostnaderna är
1,0 mnkr lägre än budgeterat och beror främst på förseningar i
investeringsprojekten
Hamnavdelningens positiva avvikelse beror på lägre mediakostnader,
försenad implementering av hamnsystem och uteblivna ökade
hyreskostnader.
Centrala verksamheters negativa resultat på 0,3 mnkr beror på uppdrag
som utförts men som i dagsläget inte kan belasta något kostnadsställe
(framtida investeringsprojekt). Kostnader för framtagandet av
Cykelstrategin uppgår till 80 tkr och totala kostnaden 2013 kommer att
uppgå till 200 tkr. Utökad budgetram begärs i särskild att-sats till
kommunfullmäktige.
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Renhållningsverksamhetens negativa avvikelse på 0,2 mnkr beror på ej
fakturerade slamtömningar i samband med omläggning av körschema.
VA-verksamhetens budgetavvikelse för perioden beror på att
konsumtionsavgifterna ligger lägre än budget eftersom 2013 års taxa
börjar gälla 1 mars 2013 efter kommunfullmäktigebeslut.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 20 maj 2013.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF föredrar ärendet.
Anders Kumlin, fastighetschef redovisar fastighetsavdelningens
delårsrapport.
Yrkande
Åke Håkansson (S) yrkar på att ta fram en skrivning till kommunfullmäktige
om hur och varför tekniska nämnden inte klarar målen.
Ordföranden ombesörjer att en skrivelse tas fram och skickas till
kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning 30 april 2013 i enlighet med bilagda
handlingar
2. att överlämna budgetuppföljning 30 april 2013 till revisionen

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god
ekonomisk hushållning
2. att revidera VA-verksamhetens resultatkrav till 1 000 000 kr för 2013
och eget kapital är därmed återställt
3. att tekniska nämnden budgetram 2013 utökas med 200 000 kronor för
framtagandet av Cykelstrategin enligt KF beslut
----------
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.1109.225

§ 40
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.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 maj 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
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
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas ge
uppgår till:
2012
0 mnkr
2013
0,9 mnkr
2014
2,4 mnkr
2015
3,5 mnkr
2016
4,7 mnkr
2017
5,0 mnkr
År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna.
forts. § 40
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forts. § 40
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2012 om första investeringstillståndet med totalt 19 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt
7,1 mnkr, vilka finansierades med 6 mnkr från 2012 års ram och med
1,1 mnkr ur 2013 års ram. Den 7 maj 2013 beslutade kommunstyrelsen
att godkänna det andra investeringstillståndet med totalt 44 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt 10,2 mnkr, vilka finansierades ur
2013 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar 7 energieffektiviseringsprojekt på totalt
3,4 mnkr som finansieras ur 2013 års ram.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:

El

1,02 kr/kWh, avstämt mot fakturor och
Affärsverken
1,22 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,65 kr/kWh, avstämt mot fakturor och
Affärsverken
0,25 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,35 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,40 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump
Luft/luft-vpump

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,9 % använts, vilket är avstämt
med kommunens finans- respektive ekonomichef.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader t ex med
anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 414 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
besparingseffekten i kronor, dock har i kalkylerna ingen uppräkning av
energipriserna skett. Den ekonomiska livslängden varierar mellan 15 och
25 år, men i kalkylhänseende har även en genomsnittlig kalkyltid på 15 år
använts. De föreslagna investeringarna genererar ett överskott på 1 049
tkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 18,6 år, uppgår till 2 003 tkr.
forts. § 40
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forts. § 40
Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
Anders Kumlin, fastighetschef föredrar ärendet.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar,
samt
2. att investeringsutgiften på 3 440 000 kronor, finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005-558.018)
Staben TF
Akten

2013.302.018

§ 41
Svar på remiss – Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
2013-2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i november 2011 att
revidera kommunfullmäktiges antagna Utvecklingsprogram för Karlskrona
landsbygd (juni 2007). Föreslaget utvecklingsprogram omfattar perioden
2013 – 2017 och är nu utsänd på remiss för yttrande senast 1 juni 2013.
Konkreta mål är uppsatta för nio prioriterade områden. Av dessa
utvecklingsområden berörs tekniska förvaltningen inom områdena 5.
Boende, kommunikationer och service, 6. Skolor/utbildning och 9.
Offensiv landsbygdsutveckling. Förvaltningens engagemang omfattar
verksamheterna infrastruktur, fastighet och VA-försörjning.
Utvecklingsprogrammet lyfter fram behovet av utbyggnad av cykelvägar
på landsbygden, att bibehålla och satsa på hög kvalitet i befintliga
landsbygdsskolor och att planera för gemensamma VA-lösningar vid
samlad bebyggelse.
Kommunen gör tillsammans med Regionen en prioritering av önskvärda
infrastrukturutbyggnader inom det statliga vägnätet. Trafikverket har en
begränsad budget för trafiksäkerhetsåtgärder och för utbyggnad av
cykelvägar på landsbygden. Under planeringsperioden finns ett projekt
upptaget och det är förlängning av cykelvägen fram till Trummenäsvägen
där också en cirkulationsplats kommer att anläggas. Trafikverket har
aviserat att man för framtiden vid investering och utbyggnad av cykelvägar
på landsbygden förväntar en medfinansiering (50/50) från kommunens
sida.
Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under
2013 fram en VA-plan för utveckling och utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp på landsbygden.
I planen kommer prioritering att göras mellan olika områden och även
översiktligt anges vilka områden som är möjliga att koppla till kommunalt
VA. Förslag till investeringsplan är lämnad till budgetberedningen för att
påbörja utbyggnad enligt kommande VA-plan.
forts. § 41
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forts. § 41
För Holmsjö skola har kommunfullmäktige beslutat om investering för
ombyggnad och renovering under 2013/2014. I övrigt är
investeringsutrymmet mycket begränsat för planeringsperioden och
medger sannolikt inga övriga satsningar på landsbygden.
Underhållsproblematiken med stor underhållsskuld inom
fastighetsverksamheten begränsar möjligheterna till att bibehålla eller
öka kvalitén i landsbygdens skollokaler.
Generellt är tekniska förvaltningens möjligheter att bidra till en offensiv
landsbygds-utveckling mycket begränsade mot bakgrund av de
neddragningar i verksamheterna som är aviserade till kommande
budgetbeslut.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 13 maj 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Anders Jaryd, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar att följande text läggs till i ärendet.
”En av de större insatserna ekonomiskt, till landsbygden från tekniska
förvaltningen är bidragen till det enskilda vägnätet som omfattar cirka 90
mil bidragsberättigade vägar, dessutom ges bidrag till Ytteröfärjan.”
John-Erik Danerklint (S) bifaller Jörgen Johanssons (C) tillägg till ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ovanstående yttrande med kompletterande text från Jörgen
Johansson (C).
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.148.512)
Staben TF
Akten

2012.635.512

§ 42
Svar på medborgarförslag att spränga bort bergknalle vid utfarten
från Köpcentrat Amiralen
Jörg Podhora föreslår i ett medborgarförslag att en bergknalle sprängs bort
vid utfarten från köpcentrat Amiralen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Bergknallen ligger på en fastighet som ägs gemensamt av ICA-fastigheter
och EFC Karlskrona Retail AB.
Gällande siktkrav är uppfyllda vid utfartens anslutning mot cirkulationsplatsen på Verkövägen.
Tekniska förvaltningen delar dock förslagsställarens uppfattning att platsen
skulle tjäna på, både estetiskt och siktmässigt, om bergknallen sprängdes
bort. Detta har förvaltningen framfört till markägaren. För något år sedan
påbörjades sprängningsarbeten, dock inte i den omfattning som
förslagsställaren och tekniska förvaltningen förordar. Tekniska
förvaltningen rekommenderar även fortsättningsvis fastighetsägaren att ta
bort bergknallen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.68.312)
Staben TF
Akten

2012.297.312

§ 43
Svar på medborgarförslag om anordnande av genomsiktligt
bullerskydd utmed Infartsleden mellan körbana och gång- och
cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan och Blå Port
Ingvar Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att genomsiktligt
bullerskydd anordnas utmed Infartsleden mellan körbana och gång- och
cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan och Blå Port.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det är
otrevligt att både gå och cykla utmed den aktuella delen av I
nfartsleden på grund av buller och avgaser.
I planeringen för såväl Pottholmen som Hattholmen (f d Oljehamnen)
kommer förbättringar att föreslås för aktuell vägsträcka såsom bullerskydd,
fartsänkning samt omfördelning av körytor, vägrenar och sidoområden.
Tekniska förvaltningen bedömer att en sådan omgestaltning av Infarten
kommer att ge väsentligt förbättrad miljö och upplevelse för alla trafikslag.
Under våren 2013 öppnas Hattholmen upp så att gående och cyklande kan
ta sig fram längs områdets strandlinje.
Förslagsställarens ambition att åtgärder snarast bör vidtas får prövas i
kommande budgetarbeten.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.525.315)
Staben TF
Akten

2011.1384.315

§ 44
Svar på medborgarförslag angående anordnande av parkeringshus i
tunneln under Stortorget
Ulf Widenfors föreslår i ett medborgarförslag att parkeringshus anordnas i
tunneln under Stortorget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Försvaret har tillsammans med kommunen tidigare tittat på ett liknande
förslag.
Det krävs omfattande sprängningsarbeten till höga kostnader för att skapa
tillräcklig volym och yta för en parkeringsanläggning i anslutning till befintlig
tunnel. Med en sådan anläggning följer också stora kostnadsfördyringar
när man ska lösa:
- inklädning av den råa bergytan med betong,
- utrymningsvägar för att klara myndighetskrav vid brand eller annan
olycka,
- ventilation av anläggningen för att klara myndighetskrav, samt
- tillgänglighet och trygghetsfrågor.
Speciellt svår är frågan hur man skapar en inbjudande och trygg miljö i en
berganläggning.
Av dessa skäl kan tekniska förvaltningen inte förorda inlämnat
medborgarförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå inlämnat medborgarförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.481.312)
Staben TF
Akten

2011.1295.312

§ 45
Svar på medborgarförslag att järnvägstunneln under Stortorget
på Trossö görs om till gång- och cykelväg
Johan Ekman föreslår i ett medborgarförslag att järnvägstunneln under
Stortorget på Trossö görs om till gång- och cykelväg som förses med
asfalt, belysning och påfart vid Alamedan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket höga
främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i
betong av säkerhetsskäl (risk för nedfallande stenar). Även ramperna mot
Alamedan blir av tillgänglighetsskäl mycket kostsamma. Tveksamt om de
ens går att genomföra på grund av mycket stora ingrepp i Amiralitetsparken.
Tekniska förvaltningen kan inte förorda förslaget mot bakgrund av
ovanstående. Förvaltningen vill samtidigt informera om att en cykelstrategi
utarbetas för Karlskrona kommun som skall vara klar under 2013. I denna
strategi föreslås förbättringar för de som har södra Trossö som målpunkt.
När föreslagna åtgärder i strategin kan genomföras behandlas i kommande
budgetarbeten.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 46
Delegation
1. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2013.132.452
2013.157.452
2013.492.452
2013.539.452
2013.157.452
Skrivelse angående enskilt avlopp på fastighet i Holmsjö.
2013.561.458

Anbud
2. Tilldelningsbeslut – Tjänstekoncession hyra med drift och
café/restaurang i planerad byggnad i Hoglands park
Dnr 2012.1126.332
3. Servicebyggnad Johannishus
Maskin
Dnr 2012.489.052
4. Tilldelningsbeslut – Vång Reservkraft
Dnr 2012.491.052
5. Servicebyggnad Johannishus
Styr/El
Dnr 2012.491.052
6. Servicebyggnad Johannishus
Bygg
Dnr 2012.488.052
7. Tilldelningsbeslut – Koholmen styr- & övervakningsinstallationer
Dnr 2012.996.052
forts. § 46
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forts. § 46
8. Slamavvattningsutrustning Koholmens AVR
Dnr 2012.1154.052
9. Fasadarbeten kv Sparre
Dnr 2013.304.052
10. Målningsarbete tak stallbyggnad Lyckå ridskola
Dnr 2013.425.052
11. Tillbyggnad av Telenor Arena
Dnr 2012.1482.052
12. Saltblandat strögrus vintern 2012/2013.
Dnr 2012.1295.053
13. Disposition av 2013 års anslag för fritidsbåtsbryggor til
investeringsprojekt Nya Båtplatser 2013.
Dnr 2013.446.825
14. Disposition av 2013 års anslag för Klumpanslag Hamnen 2013
till investeringsprojekt ombyggnad av Kilströmskaj.
Dnr 2013.447.825
15. Disposion av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar till
projekt Hammarbyvägen.
Dnr 2013.497.344
16. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
till projekt Vallevägen.
Dnr 2013.500.344
17. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
till projekt Skolvägen.
Dnr 2013.498.344
18. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
till projekt Klakebäcksvägen.
Dnr 2013.499.344
19.
a. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter på Stortorget.
TN 28/13
forts. § 46
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forts. § 46
b. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud
på Carlandravägen.
TN 36/13
c. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud
på Stortorget.
TN 37/13
d. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud
på Stortorget.
TN 38/13
e. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om 10-minutersparkering på Borgmästarekajen.
TN 39/13
f. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om 10-minutersparkering på Borgmästarekajen.
TN 40/13
g. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbjuden parkering
på Stenbergsgränd.
TN 41/13
h. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om påbud att svänga
norrut på Borgmästarekajens lokalkörbana.
TN 42/13
i. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på
Ronnebygatan mellan Norra Smedjegatan och Drottninggatan.
TN 55/13
j. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på
Ronnebygatan mellan Norra Smedjegatan och Drottninggatan.
TN 56/13
k. Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby.
TN 58/13
l. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
parkering på Vallgatan samt Kungsbron.
TN 59/13
forts. § 46
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forts. § 46
m. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
parkering på flera parkeringsplatser på Stortorget.
TN 60/13
n. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
fordonstrafik på Stortorget m fl gator.
TN 61/13
o. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Amiralitetsgatan.
TN 62/13
p. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande på
Amiralitetsgatan.
TN 63/13
q. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästarekajen.
TN 65/13
r. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästarekajen.
TN 66/13
s. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästarekajen.
TN 67/13
t. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om 30 km/h vid
skolan i Ramdala.
TN 68/13
u. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter på
Ronnebygatan.
TN 69/13
v. Karskrona kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på
Norra Möllebacksgränd.
TN 73/13
forts. § 46
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w. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om fordonstrafik
förbjuden på Gullbernavägen mellan järnvägsövergången vid
Gullberna samt Hultvägen.
TN 75/13
x. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om påbud att svänga i
viss riktning på Sunnavägen.
TN 76/13
y. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på
Ronnebyvägen.
TN 77/13
z. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Stortorget.
TN 78/13
å. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Hantverkaregatan m fl.
TN 80/13
ä. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Stortorget m fl.
TN 81/13
ö. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Amiralitetstorget/
Klockgrillen.
TN 82/13

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 47
Meddelanden
1. Protokoll
Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-04-03
2. Beslut den 11 april 2013
Aktbilaga nr 551-13302-2012
1080-178
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne
Avslut av prövotidsförfarandet för Karlskrona kommuns
hamnavdelning på fastigheterna Karlskrona 4:10 och
Karlskrona 2:1 i Karlskrona kommun.
Dnr 2012.798.559
3. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 24 september 2012 § 62
Projektering av fritidsgård i Nättraby.
Dnr 2012.1113.827
4. Länsstyrelsens beslut den 17 april 2013, dnr 535-671-13
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken för
anläggning av reservvattenintag på fastigheten Marielund 3:2,
Karlskrona kommun
Dnr 2012.491.052
5. Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013 § 80
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Dnr 2012.1467.004
6. Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013 § 82
Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”.
Dnr 2012.1107.225
forts. § 47
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7. Länsstyrelsens meddelande, dnr 431-354-13
Särskild utredning i samband med schaktning för vattenledning,
sträckan Vedeby gata – Carlandravägen, Lyckeby, Karlskrona kommun
Dnr 2013.336.344
8. Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende ISV 2013/5493
Anmälan om arbetsplatsolycka/allvarligt tillbud
GC-väg Gästhamnen
Dnr 2013.29.185
9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 april 2013 § 90
Bygglov för uppsättande av skylt
Karlskrona 5:10, Sunnavägen
Dnr 2013.495.231
10. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2013, dnr 258-2869-12
Ansökan om sänkt hastighet på del av E22, väster om Nättraby,
Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1009.512
11. Regeringsbeslut daterat den 18 april 2013
Fö2013/538/MFI
Framställning från Försvarsmakten om deltagande i och genomförande
av övningen Baltops 2013
S13/6014
Dnr 2013.544.162
12. Handikappnämndens beslut den 24 april 2013 § 14
Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande
Wämöparken.
Dnr 2013.543.043
13. Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013 § 48
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Dnr 2013.574.041
14. Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013 § 52
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarFörslag den 1 mars 2013.
dnr 2013.575.004
forts. § 47
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15. Länsstyrelsens beslut den 7 maj 2013, dnr 258-4456-12
Ansökan om sänkt hastighet på del av E22 mellan Nättraby
trafikplats och Hasslö vägskäl i Karlskrona och Ronneby
kommuner.
Dnr 2012.1469.512
16. Länsstyrelsens beslut den 7 maj 2013, dnr 258-1066-2013
Avlysning av vattenområde för genomförande av roddtävlingen
”Gymnasieregattan” den 5 juni 2013.
Dnr 2013.355.557
17. Blekinge läns författningssamling 10 FS 2013:10
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning
av del av Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun
beslutad den 7 maj 2013.
18. Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2013 § 105
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar.
Dnr 2012.1109.225

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 18.
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§ 48
Övrigt
Åke Håkansson (S) ställer fråga om varför fundament till skyltportal har
anlagts på del av cykelbanan mellan järnvägen och infartsleden.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Åke Håkansson (S) ställer fråga om efterarbete vid genomförd röjning norr
om Nävragöl.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Åke Håkansson (S) ställer fråga om toppbeläggning på Selénvägen i
Rödeby.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Åke Håkansson (S) ställer fråga om påfyllning av sand i kommunala
förskolors sandlådor.
Anders Kumlin, fastighetschef besvarar frågan.
-----Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om cykelvägen vid Hästö/Krutviken.
Problem med grovt grusmaterial på den provisoriska cykelvägen.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Nämnden efterfrågar kompletterande information om E-lönebesked till
nästa sammanträde.
-----------

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-06-17

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 17 juni 2013.
§ 49. Information
-

a. E-lönebesked
b. Hur arbetar vi med mångfaldsfrågor?
d. Affärsplan och SWOT-analys av Hamnbolag
e. VA utbyggnadsplan – del av fördjupad översiktsplan för skärgården
f. Investeringsuppföljning per 31 maj 2013 och prognos 2013
g. Besparingsförslagen

§ 50. Förslag Hamnstrategi
§ 51. Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla
§ 52. Svar på medborgarförslag: Lekpark i Backabo
§ 53. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 54. Meddelanden
§ 55. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Måndagen den 17 juni 2013 kl 14.00 – 16.35

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Tommy Olsson (KD) kl. 14.00-16.30 §§ 49-51
Gunilla Ekelöf (FP) kl. 16.30-16.35 §§ 52-55

1:e v ordf
2:e v ordf
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Löneassistent Shirin Sahebjamee
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg

Utses att justera

Patrik Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl

§§ 49-55

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

§§ 49-51

Ordförande

……………………………………
Gunilla Ekelöf

§§ 52-55

Justeringsledamot

……………………………………
Patrik Andersson

§§ 49-55

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 49
Information
-

a. E-lönebesked
Löneassistent Shirin Sahebjamee informerar

-

b. Hur arbetar vi med mångfaldsfrågor
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg informerar.

-

d. Affärsplan- och SWOT-analys av Hamnbolag
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar

-

e. VA utbyggnadsplan – del av fördjupad översiktsplan för
skärgården
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar

-

f. Investeringsuppföljning per 31 maj 2013 och prognos 2013
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar.

-

g. Besparingsförslagen
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Kommunstyrelsen
Förvaltningschef TF
Controller TF
Akten

TN.2013.660.550

§ 50
Förslag till Hamnstrategi.
Tekniska nämnden behandlade ärendet om att bilda hamnbolag vid
sammanträdet 29 januari i år. Till ärendet bifogades ett förslag till strategi
för hamnverksamheten. Tekniska nämnden beslutade i enlighet med
förslaget.
Vid ärendets fortsatta hantering har framkommit önskemål om att fördjupa
den strategiska beskrivningen och kommunstyrelsens allmänna utskott
begärde den 26 mars i år att förvaltningschefen för tekniska förvaltningen
ska ” ta fram förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns hela
hamnverksamhet”. Allmänna utskottet beslutade att beslut om
hamnstrategin och bildandet av hamnbolag fattas samtidigt i
kommunfullmäktige den 19 september 2013.
Bifogat redovisas uppdraget med ett utvecklat förslag till hamnstrategi för
Karlskrona kommun, daterad den 29 maj 2013. Denna strategi ersätter den
tidigare, av tekniska nämnden beslutad, daterad den 22 januari 2013.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar på att följande text under punkt 9.2 STRATEGI
ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen skall
kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha fortsatt samråd
med försvarsmakten för de planer och lov som berör områden där den
militära verksamheten kan påverkas av byggnation.”
Tekniska nämnden beslutar
1.

att godkänna förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns
hela hamnverksamhet samt
att texten under punkt 9.2 STRATEGI ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen
skall kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha
fortsatt samråd med försvarsmakten för de planer och lov som
berör områden där den militära verksamheten kan påverkas av
byggnation.”

2.
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1265.312

§ 51
Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby
och Kättilsmåla
Maria Andersson har föreslagit att en cykelväg ska anordnas mellan
Lyckeby och Kättilsmåla. Anledning till detta är att de allmänna
kommunikationerna har en låg turtäthet samt att länsvägen 725 är smal.
Maria upplever också att vägen i ganska hög utsträckning trafikeras av
tunga fordon. Av dessa anledningar upplevs inte vägen som säker för
cyklister.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona kommun
berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman. Prioritering och
fördelning av medel till väginvesteringar på dessa vägar fastställs av
Region Blekinge i den regionala transportplanen.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin prioritering i
samband med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Jörgen Johansson yrkar på återremiss.
Åke Håkansson tillstyrker återremiss.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
____________
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1264.332

§ 52
Svar på medborgarförslag lekpark i Backabo
Linda Andersson m.fl. har föreslagit att lekparken i kvarteret Killingen
rustas upp och att eventuellt en ny lekplats anläggs på gräsplanen vid HShuset.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Det finns i dag 2 st lekplatser i Backabo, dels den i kvarteret Killingen och
dels en i området längst upp på Backabovägen i naturområdet innanför
kvarteren Bävern, Illern och Minken.
Det finns ett politiskt beslut att lekplatserna ska minskas från 105 till 79
stycken i hela kommunen och att kvarvarande lekplatser skall rustas upp.
För Backabo är planen att ta bort lekplatsen i kvarteret Killingen och att
lekplatsen på Backabovägen rustas upp till medelstor lekplats. Samtidigt
bygger vi just nu en stor områdeslekplats i Mariedal som även har
Backabo som upptagningsområde.
Tidplan för åtgärderna i Backabo är ännu inte fastställd och beror på när
investeringsmedel anslås.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget avslås.
________
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§ 53
Delegation
1. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor.
TN.2013.609.452
Skrivelse angående avfallshantering på fastighet.
TN.2013.600.452
Skrivelse angående sophämtning på fastighet.
TN.2013.433.452

Anbud
2. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut – Beställarstöd Verkö,
Karlskrona kommun.
TN.2013.357.055
3. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut – Markarbete Kiselvägen.
TN.2013.621.052
4. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Toalettbyte
Tallholmen.
TN.2013.448.820
5. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Toalettbyte
Knösö.
TN.2013.475.822
6. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Toalettbyte
Kålö.
TN. 2013.578.822
7. Beslutsattestanter fr o m 2013-06-03
TN.2013.27.002
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§ 53 forts Delegation
8. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Holmsjö VV kemisk rening.
TN.2013.602.349
9. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Holmsjö VV råvatten.
TN.2013.603.349
10. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Holmsjö VV vyredox.
TN.2013.604.349
11. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till ny rörläggarbil.
TN.2013.720.350
12. Disposition av anslag för klumpanslag hamnen 2011 till
investeringsprojekt soprum Tallebryggan.
TN.2013.693.825

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 54
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2013 § 129
Medborgaraförslag: Sammanbinda f d oljehamnen Hattholmen och Ö
Hamngatan med en gång- och cykelbro.
TN.2013.671.312
2. Länsstyrelsens beslut den 14 maj 2013, dnr 555-2185-2012
Underrättelse om driftstörning avseende nedtappning av biologisk linje 1
för underhållsarbeten på Koholmen avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
TN.2013.605.351
3. Länsstyrelsens beslut den 14 maj 2013, dnr 555-3697-2012
Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledningen
från ringkanalen (Rödeby gamla avloppsreningsverk) i Karlskrona
kommun.
TN.2012.606.352
4. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-837-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning i samband med akut
reparation av tryckledning samt byte av ventil vid pumpstation Högvakten i
Karlskrona kommun.
TN.2013.484.352
5. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-303-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning från bräddpunkt
Vedebybäck på grund av strömavbrott.
TN.2013.610.352
6. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-4412-2012
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning i samband med
avstängningen av Fridlevstads avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
TN.2013.611.351
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§ 54 forts Meddelande
7. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-1085-2013
Underrättelse om driftstörning avseende anmälan om underhållsarbete vid
pumpstation Vämöviken i Karlskrona kommun.
TN.2013.269.351
8. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2013, dnr 431-861-13
Fråga om nyplantering av träd, etapp 5, Drottninggatan, Karlskrona,
Karlskrona kommun.
TN.2013.318.339
9. Länsstyrelsens beslut den 27 maj 2013, dnr 434-1667-13
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av rådhuset på
fastigheten Rådhuset 1, Karlskrona kommun.
TN.2012.522.295
10. Länsstyrelsens beslut den 28 maj 2013, dnr 431-1008-13
Beslut om särskild utredning i samband med anläggande av vattenledning
på Marielund 3:2, Nättraby, Karlskrona kommun.
TN.2012.491.052
11. Blekinge tingsrätt,
Dom
Mål nr B 664-13
Avseende skadegörelse, fällande av tre träd, två ekar och en bok, på
kommunens mark.
Dnr SKA.2013.22.185

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 11.
_______
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§ 55
Övrigt
Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om bidrag för enskilda vägar har minskat.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
-----Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om varför besöks- och
personalparkeringen tillhörande Thyssens Krupp Marine Systems AB
(Kockums-parkeringen) ändrat tiden för personalparkering från
06.00-18.00 till 00.00-24.00, varpå den inte kan användas av de boende i
närheten utan står helt tom nattetid.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan och svarar att han ska
kontakta Thyssens Krupp Marine Systems AB i ärendet.
-----2:e v ordf Åke Håkansson (S) önskar alla en trevlig sommar och
midsommar.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 augusti 2013.
§ 56. Information
- a. Information om Lyckebyåns vattenförbund, Blekingekustens vattenförbund samt
Blekinge luftvårdsförbund.
- b. Miljöredovisning 2012
- c. Svar på revisionsrapport angående granskning av investeringspolicyns
efterlevnad
- d. Investeringsuppföljning per 31 juli 2013 och prognos 2013
- e. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2013-01-01—2013-06-30
- f. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2013-01-01—2013-06-30
- g. Husbilsfrågan
- h. Stadsmarinans utveckling
§ 57. Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
§ 58. Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö skola
§ 59. Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge
län
§ 60. Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl., Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
§ 61. Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån. Återremiss
§ 62. Svar på medborgarförslag: Inrätta en hundrastplats på Klinteberga
§ 63. Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan-Kummingatan så att de små barnen får en enklare
pulkabacke
§ 64. Svar på medborgarförslag: Förslag på en hundrastgård på den stora ängen
mellan Vedeby gata och Spandelstorp i Lyckeby
§ 65. Svar på medborgarförslag: Många fler parkbänkar på fisktorget och gärna en
kiosk där också
§ 66. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 67. Meddelanden
§ 68. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Måndagen den 26 augusti 2013 kl. 14.00 – 16.35

Beslutande

Ordförande

Gunilla Ekelöf (FP) kl. 14.00 - 16.35

2:e v ordf
ledamöter

Åke Håkansson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Biolog Eva Steiner kl. 14.00 - 14.50 § 56 a - b
Renhållningsingenjör Jessica Carlsson kl. 14.00 14.50 § 56 a - b
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl kl. 14.00 15.30 § 56 a - b samt h
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl. 14.30 - 16.10
§§ 56 h, c-g - 57
Projektchef Johan Stenér kl. 14.00 - 16.00 § 56h
samt a-f
Projektledare Karin Grimbe kl. 15.00 - 16.15
§§ 56 c - 58
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Övriga
närvarande

Projektledare i Utvecklingsbolaget Karlskrona AB
Ingmarie Söderblom kl. 14.00 - 16.00 § 56 h samt a-f

Utses att justera

John-Erik Danerklint (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 56-63

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf §§ 56-63

Justeringsledamot

……………………………………
John-Erik Danerklint §§ 56-63

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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TN.2013.982.420
TN.2013.313.007
TN.2013.235.042

§ 56
Information
-

a. Information om Lyckebyåns vattenförbund, Blekingekustens
vattenförbund samt Blekinge luftvårdsförbund.
Biolog Eva Steiner informerar.

-

b. Miljöredovisning 2012
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl och renhållningsingenjör Jessica
Carlsson informerar.

-

c. Svar på revisionsrapport angående granskning av
investeringspolicyns efterlevnad
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar

-

d. Investeringsuppföljning per 31 juli 2013 och prognos 2013
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar

-

e. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2013-01-01—2013-06-30

-

f. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2013-01-01—2013-06-30

-

g. Husbilsfrågan
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar

-

h. Stadsmarinans utveckling
Projektledare i Utvecklingsbolaget Karlskrona AB Ingmarie Söderblom
informerar

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
Förvaltningschef TF
Controller TF
Akten

TN.2013.976.050

§ 57
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans
med de kommunala bolagen finna former för ökat samarbete och
samverkan vid upphandling
av tjänster för driften av kommunens fastigheter och skötsel av gator och
parker inom
Karlskrona kommun.
I utredningen har AB Karlskronahem och Kruthusen Företagsfastigheter
AB samt
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och gata/parkavdelning
medverkat.
Utredningen redovisas i bilaga.
Mängden tjänster som köps in externt till de olika organisationerna är
varierande. Kruthusen är den verksamhet som bredast köper in sitt behov
av tjänster från externa leverantörer. Organisationerna eftersträvar att få ut
största möjliga fördelar av marknaden vid varje upphandlingstillfälle. Valet
av inriktning mellan egen regi eller externt inköpta tjänster kan variera över
tiden. Förståelsen av att utnyttja en lämplig mix är en grundläggande
framgångsfaktor. Vilka tjänster som är lämpliga att behålla i egen regi och
vilka tjänster som skall köpas in under ett längre tidsbundet leverans-avtal
eller köpas med avrop mot ramavtal beror på många faktorer. Med en
lämpligt vald mix av egna resurser och dessa inköpssätt kan kostnaden
minimeras.
Organisationerna har redan idag en etablerad samverkan och samordning
av upphandling/inköp av vissa externa tjänster, exempelvis elhandel och
bevakningstjänster. I några fall förekommer det också inköp/försäljning av
tjänster mellan de olika verksamheterna.
Upphandlingar av tjänster sker genom upphandling enligt LOU. Nuvarande
leverantörsavtal är tecknade med avtalstider på mellan två och tre år och
med option på förlängning på mellan ett och två år. Kvarvarande löptider
varierar och det finns goda förutsättningar att förbereda för en kommande
samordning.
forts
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§ 57 forts
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
Upphandling av externa tjänster kräver ett genomarbetat och välplanerat
arbetssätt, tydliga kravspecifikationer och en väldefinierad strategi i sitt
genomförande. Man ska därtill inte underskatta det interna behovet av
förstärkt kompetens och resurser för planering, kontroll och uppföljning när
större mängd externa tjänster upphandlas.
Sammanfattningsvis föreslås följande:
Bilda arbetsgrupp för samordning av upphandlings- och leverantörsfrågor.
Samordnings- och koordineringsmöten startas mellan tekniska
förvaltningen och bolagen för att regelbundet diskutera och bereda
upphandlings- och leverantörs-frågor. Arbetsgruppen har till uppgift att
1. gå igenom de olika organisationernas gemensamma tjänstebehov
och hur behoven kan samordnas och lösas för bästa effektivitet,
2. förbereda och planera för övergång till gemensamt upphandlade
avtal där detta ger ekonomiska och tekniska fördelar,
3. definiera och utforma gemensamma kravspecifikationer för
upphandling,
4. utveckla regelbundna leverantörsmöten.
Sammankallande till dessa samordningsmöten är tekniska förvaltningen.
Beslut om att medverka i samordnad upphandling avgörs av respektive
bolags ledning och styrelse.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna redovisad utredning ”Nya former för ökat samarbete och
samverkan vid upphandling av tjänster för driften av kommunens
fastigheter och skötsel av gator och parker inom Karlskrona kommun”.
2. att uppdra åt Tekniska förvaltningen, Karlskronahem AB och Kruthusen
AB att bilda en arbetsgrupp för samordning av upphandlings- och
leverantörs-frågor.
___________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-08-26

7

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

TN.2011.912.291

§ 58
Ansökan om utökad investeringsram 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.
Den 27 november 2012 beslutade kommunstyrelsen i § 316 att ge
investeringstillstånd inom befintliga investeringsramar om 15 mnkr.
Under våren och försommaren 2013 har projekteringen slutförts och en
upphandling enligt LOU har genomförts. I denna upphandling inkom tre
stycken anbud och avvikelsen mellan högsta och lägsta anbud uppgick till
4,2 %. Tyvärr innebär det lägsta anbudet att befintliga investeringsramar ej
räcker för att genomföra den upphandlade entreprenaden. Den sedan
tidigare beslutade investeringsramen om 15,0 mnkr finansieras med 5,0
mnkr ur 2011 års anslag för Holmsjö skola och 10,0 mnkr ur 2012 års
anslag för Holmsjö skola För att genomföra det önskade projektet krävs en
utökad investeringsram om 5 mnkr och med anledning av detta får barnoch ungdomsförvaltningen 400 tkr i tillkommande drifts- och lokalkostnader
per år.
En av de bidragande faktorerna till denna utökade kostnad är att
marknadens prisnivå stigit i förhållande till hur läget var för cirka ett år
sedan, vilket vi också märkt i andra entreprenadupphandlingar som gjorts
enligt LOU. En annan faktor, som också är en delförklaring till behovet av
den utökade investeringsramen, är att projekteringen ej var slutförd vid
tiden för ansökan om investeringstillstånd, varför projektets fulla omfattning
ej var känd vid denna tidpunkt. Det har under projekteringen bland annat
funnits önskemål om att bygga till ytterligare två klassrum för eventuellt
framtida behov, vilket dock stoppats av projektledaren.
Utöver de ovan äskade investeringsmedlen så kommer
fastighetsavdelningen också att gå in med flera miljoner kronor i dels
investeringsmedel för energibesparande åtgärder (uppvärmning och
forts
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§ 58 forts
Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö
skola
fläktsystem) samt underhållsmedel. Eftersom skolan i ett antal år varit
föremål för om- och tillbyggnadsplaner så har underhållet satts på
sparlåga.
Idrottsundervisningen kommer att bedrivas i den allhall i nära anslutning till
skolan, som intresseföreningen Allhallen låter uppföra.
Projektets planerade och upphandlade omfattning är följande:
 Holmsjö skola görs om till en modern F till 6-skola.
 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 omdisposition av
nuvarande slöjdlokal.
 Skolhälsovårdens lokal kompletteras med vilorum 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. Förrådsutrymmen som finns i detta hus ersätts med
utrymmen i skolbyggnadens källarplan.
 Personalplatser tillskapas och personalutrymmen renoveras.
 Matsalen utökas inom befintlig byggnad.
 Två nya entréer tillskapas.
 Invändiga ytskikt förnyas.
 Befintliga elinstallationer byts ut.
 Befintligt ventilationssystem ersätts med ett nytt modernt FTXsystem med värmeåtervinning.
 Ny värmeanläggning installeras och den gamla oljepannan
utrangeras.
 Nytt lågtempererat radiatorsystem installeras och ersätter det gamla
högtempererade.
Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till cirka 1 500 000 kr. Barnoch ungdomsförvaltningen ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i
det fall investeringen inte fullföljs.
forts
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§ 58 forts
Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö
skola

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela utökat investeringstillstånd om 5,0 mnkr avseende
ombyggnad av Holmsjö skola,
2. att utrymme för den utökade investeringen om 5,0 mnkr skapas i den
fortsatta budgetberedningen avseende investeringar 2014-2018,
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
__________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

TN.2013.675.775

§ 59
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat planprogram är översänt för samråd. Planområdet ligger utmed
Augerumsvägen och avgränsas av Västra Gärdesvägen/Östra
Augerumsvägen i norr och sträcker sig söderut mot bostadsområdet
Spandelstorp. Väster om området ligger bostadsområdet Västra Gärde och
i öster avgränsas området av Lyckebyån.
Syftet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med varierade
bostadsformer med närhet till befintlig infrastruktur, service samt natur.
Bostäderna avses ge en samordnad utformning och placering. Östra sidan
om Augerumsvägen föreslås inte bebyggas utan landskapet ska här
fortsättningsvis hållas öppet mot Lyckebyån. Förslaget beräknas totalt
inrymma ca 250 nya bostäder. Ett genomförande av planen bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Området kommer att försörjas av kommunalt vatten och avlopp. Det
befintliga dagvattennätet har dock inte kapacitet att ta emot dagvatten från
planområdet genom en traditionell hantering utan öppna
dagvattenlödningar behövs för att temporärt fördröja vattnet inom
planområdet. Bebyggelsen påverkar valet av dagvattenlösning men en
kombination av svackdiken, infiltrationsstråk och öppna magasin föreslås.
Flödet ut från området kommer att behöva regleras. Dagvattensituationen
kommer inte heller att tillåta källare i området.
Området ligger inom det föreslagna sekundära skyddsområdet för
Afvelsgärde grundvattentäkt. Föreslagna skyddsföreskrifter för denna
kommer att tas hänsyn till vid genomförandet. Den huvudsakliga
grundvattenbildningen till vattentäkten sker nordöst om
exploateringsområdet. I exploateringsområdet är det täta massor ovanför
det grundvattenförande lagret. De täta massorna borgar för att både
kvalitet och kvantitet på Afvelsgärde vattentäkt bibehålls efter en ytterligare
exploatering. För att skydda Afvelsgärde vattentäkt från oljeföroreningar
kommer de öppna dagvattenlösningar att kompletteras med oljeavskiljare
eller liknande.
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§ 59 forts
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Infarter till området föreslås främst från Augerumsvägen men delar av
området får infarter från Af Håkanssons väg samt Västragärdesvägen.
Ingen genomfartstrafik för bilar är tänkt genom området. Nya stråk för
gång- och cykeltrafik genom planområdet kommer att koppla ihop området
med omgivningen. En ny busshållplats föreslås på Augerumsvägen.
Området är beläget utmed Augerumsvägen som i dag har en
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Bullerpåverkan har bedömts till 52
db(A) vid ett avstånd på 50 meter från vägkant till fasad.
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Åke Håkansson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag samt yrkar
att planprogrammet ska kompletteras med en cykelväg upp till Augerums
kyrka och att samtal ska tas med Trafikverket om en fortsatt sträckning av
cykelvägen till Kättilsmåla.
Claes-Urban Persson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen
Johanssons (C) avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Den som vill biträda förvaltningens förslag röstar Ja, den som vill avslå
förvaltningens förslag röstar Nej.
Följande röstar ja: Åke Håkansson (S), Liten Löfgren (S), John-Erik
Danerklint (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik andersson (S), Pia
Pålsson (S), Britt Hagström (M), Patrik Stjernlöf (M), Paul Cederholm (SD)
och Lindy Olofsson (M).
Följande röstar nej: Gunilla Ekelöf (FP), Jörgen Johansson (C) och
Margareta Olin Mattsson (C).
Tekniska nämnden beslutar med 10 ja-röster mot 3 nej-röster.
Därefter beslutar tekniska nämnden enligt förvaltningens förslag med Åke
Håkanssons (S) tilläggsyrkande.
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§ 59 forts
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län

Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län,
2. att tekniska förvaltningen skall kompenseras för framtida ökade
driftkostnader vid exploatering av området.
3. att planprogrammet ska kompletteras med en cykelväg upp till
Augerums kyrka och att samtal ska tas med Trafikverket om en fortsatt
sträckning av cykelvägen till Kättilsmåla.
________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-08-26

13

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

TN.2012.702.214

§ 60
Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl., Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan, upprättad i april 2013, är utställd för granskning.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossös nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Stora
Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och centrumbebyggelse
och i söder av Ronnebygatan.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus,
som ansluter höjdmässigt till befintlig bebyggelse på höjdplatån, på idag
obebyggd mark.
Detaljplanen medger högst sju våningar för bostäder och kontor ovanpå
två garagevåningar. Entréer och garageinfarter anpassas till omgivande
gata.
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp men tekniska
förvaltningen förordar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Tillfart till området kommer att ske genom befintligt vägnät.
Exploateringsavtal skall upprättas mellan berörd exploatör och kommunen,
för att reglera frågor om rättigheter, förorenad mark samt ombyggnad av
anslutande gator mm.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m fl., Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2010.547.312

§ 61
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
Återremiss
Bo Löfgren (Fp) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att planera och bygga tidigare föreslagen
broförbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska förvaltningen har tidigare avgivit svar i ärendet.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2011-12-15
Fråga har väckts om bron kan utföras i samband med och belasta en
kommande exploatering i anslutning till Lyckeby centrum.
Tekniska förvaltningen kan inte se att det inom överblickbar tid finns någon
exploatering som kan belastas med hela kostnaden för ett sådant
brobygge. Möjligen kan ett genomförande ske i samverkan mellan
kommunen och en exploatör.
Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget läge fyller ett stort behov
av de skäl som framförts i motionen och föreslår att detta projekt när det
finns ekonomiska förutsättningar prioriteras i ett framtida planerings- och
budgetarbete.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att ett genomförande först kan bli aktuellt när ekonomiska förutsättningar
finns för kommunen ensam eller i samverkan med en exploatör.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2012.1115.310

§ 62
Svar på medborgarförslag: Inrätta en hundrastplats på Klinteberga
Lennart Lindgren, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag. I
skrivelsen föreslås följande åtgärder:
1. Inrätta en hundrastplats på Klinteberga där tidigare tennisbanor
låg
2. Inhägnad area, med utvändig papperskorg och en ”ljugarbänk”
för husse och matte
Som motivering framförs att ” Många hundägare rastar idag sina hundar i
lekparker och grönytor i bostadsområdena kring Annebo, Vämöstrand m.fl.
platser. Det är tyvärr många som inte plockar upp efter sina hundar och
detta lider barn och andra av när de leker i kladdet på grönytor m.m. Det
skulle också, med en rastplats, inbjuda till ett socialt umgänge mellan
människor. Hundägare är ofta ensamstående personer som skulle må bra
av en träffpunkt.”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Att omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat område kostar,
beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Kommunens arbetsmarknadsenhet
kommer under 2013 att skapa en hundrastgård i Wämöparken. Denna når
man lätt från Klinteberga, som är anvisad parkeringsplats för besökare till
Wämöparken, och kan nyttjas av hundägare i förslagställarens nämnda
bostadsområden.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.386.339

§ 63
Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan-Kummingatan så att de små barnen får en enklare
pulkabacke
Bengt Andrén, Kummingatan Hässlegården, har lämnat in rubricerat
medborgarförslag som förbättrar för små barns pulkaåkning och minskar
risken för kvistar och grenar i ansiktet. I skrivelsen föreslås följande åtgärd:
1. I ett första skede göra en enklare insats, genom att bredda den
befintliga grusvägen som barnen åker på idag.
Som motivering framförs att ”I Hässlegården finns det ingen riktig
pulkabacke, trots att det finns flera barn i området. Dessutom finns det
förskolor som säkert hade nyttjat backen om en sådan hade kommit till
stånd”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Att i ett första skede tillskapa en bredare grusväg som medger pulkaåkning
kräver nedtagning av träd och sly, eventuellt också borttagning av större
stenar samt transport och utläggning av jord/ grusmassor. Kostnad för
dessa åtgärder uppskattas till 20 tkr. Förvaltningen har i dagsläget mycket
knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel och underhåll av
befintliga anläggningar såsom lek- och badplatser. Ekonomiska resurser till
utökning/nyanläggning av pulkabackar saknas.
Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om möjlighet till egen insats från boende i
området. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska
förvaltningen för att undersöka möjligheterna till självförvaltningsinsats av
föräldragruppen att ta bort sly.
forts
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§ 63 forts
Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan-Kummingatan så att de små barnen får en
enklare pulkabacke
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.559.339

§ 64
Svar på medborgarförslag: Förslag på en hundrastgård på den stora
ängen mellan Vedeby gata och Spandelstorp i Lyckeby
Ulrica Petersson, Lyckeby, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Som motivering framförs att ” Vi är många hundägare i Lyckebyområdet,
en inhägnad rastgård för hundar vore utmärkt. Den stora ängen har stått
orörd i många år. Det behöver ej vara något avancerat utan ett högre
staket runt om behövs”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Behovet av hundrastgårdar är störst i stadsmiljö då det saknas ytor för
hundarna att röra sig på samt att det i Karlskronas centrala delar råder
koppeltvång. Att omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat
område kostar, beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Förvaltningen har i
dagsläget mycket knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel
och underhåll av befintliga anläggningar. Vid anläggning av nya
hundrastgårdar prioriteras främst de områden där fria ytor, som medger
rastning av hundar, saknas.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.387.311

§ 65
Svar på medborgarförslag: Många fler parkbänkar på fisktorget och
gärna en kiosk där också
Marianne Hansson, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Fisktorget är en mycket välbesökt plats sommartid inte minst då
skärgårdsturerna utgår härifrån. Försäljning av glass och kaffe sker
sommartid från Karlskronaglass ombyggda Londonbuss samt från
Skärgårdstrafikens byggnad. Det finns gott om sittplatser längs
Borgmästarekajen, utanför hotellet, vid fiskaregumman och på bryggan vid
Skärgårdsbåtarna. Dock är det flera av dessa sittplatser som saknar
ryggstöd då de utgörs av enklare bänkar. Idag finns det 4 parksoffor
framför skärgårdsbåtarna och förvaltningen kommer, vid återställningen
efter skärgårdsfesten, utöka med ytterligare 4 parksoffor genom att
iordningställa bänkar som tidigare stått framför snäckan i Hoglands park.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget till den del som avser fler parkbänkar på
Fisktorget och i övrigt att medborgarförslaget skall anses vara besvarat.
_________
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§ 66
Delegation
Anbud
1. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut: Miljö- och transformatorstation
på Skeppsbron, Karlskrona kommun.
TN.2013.554.052
2. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut: Terminaloperatör
Kombiterminal Verkö, Karlskrona kommun.
TN.2013.695.052
3. Anbudsprotokoll + Tilldelningsbeslut: Förhyrning av särskilt boende
Västra Gärde, Karlskrona kommun
TN.2013.79.052
4. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Hallarum.
TN.2013.665.822
5. Disposition av 2013 års anslag för Klumpanslag fordon/Maskiner till
investeringsprojekt Inköp av tidigare leasad VW Caddy.
TN.2013.699.310
6. Disposition av 2011 års anslag för slamsugare till investeringsprojekt
Hjullastare Wille.
TN. 2013.751.310
7. Disposition av 2013 års anslag för Handelshamnen Klumpanslag till
investeringsprojekt Handelshamnen kaj del 3.
TN.2013.753.556
8. Disposition av 2013 års klumpanslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Pumpstation Skönstavik Camping.
TN.2013.765.845
forts
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§ 66 forts
Delegation
9. Disposition av 2013 års klumpanslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Långö badplats.
TN.2013.804.822
10. Disposition av 2013 års klumpanslag för energieffektiviseringar till
projekt Vämöskolans administration värme o vent.
TN.2013.380.291
11. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Fågelmara omb för
hemtjänst.
TN.2013.633.287
12. Disposition av 2013 års anslag, KS reserv disp. för skolinvesteringar till
projekt Nättrabyskolan, tillbyggnad matsal.
TN.2013.698.291
13. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Ö Vittusgatan, dörröppnare.
TN.2013.702.299
14. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar (disp ur KS reserv)
till projekt Sturkö skola, lokalanpassningar.
TN.2013.123.291
15. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt
Saltöskolan, lokalanpassningar.
TN.2013.124.291
16. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt Hasslö
skola, lokalanpassningar.
TN.2013.125.291
17. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt
Rödebyskolan, lokalanpassningar.
TN.2013.126.291
18. Disposition av anslag för klumpanslag hamnen 2011 till
investeringsprojekt Soprum Tallebryggan samt beslut att ta i anspråk
anslag Soprum Tallebryggan, 500 000 kronor.
TN.2013.693.825
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§ 66 forts
Delegation
19. Beslutsattestanter fr o m 2013-06-26
TN. 2013.27.002
20. Delegationsbeslut: Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Hamnplan.
TN.2013.979.511
21. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Västra Prinsgatan 686655.
TN.2013.974.344
22. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Västra Prinsgatan 686757.
TN.2013.975.344
23. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar
till projekt V Mark ombyggnad till RWC samt ramp.
TN.2013.868.292
24. disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Sturkö IP,
anslutning VA
TN.2013.873.344
25. Beslutsattestanter fr o m 2013-08-15
TN. 2013.27.002

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 67
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 5 juni 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 11 juni 2013
c. Tekniska nämnden den 17 juni 2013
d. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-06-12
2. Länsstyrelsens beslut den 18 juli 2013, Dnr 431-1419-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.953.822
3. Länsstyrelsens beslut den 18 juli 2013, Dnr 431-1444-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.954.822
4. Länsstyrelsens beslut den 24 juli 2013, Dnr 431-1994-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsade områden i Karlskrona och Ronneby kommuner.
TN.2013.961.822
5. Länsstyrelsens beslut den 25 juli 2013, Dnr 431-1829-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsat område i Karlskrona kommun.
TN.2013.971.822
6. Länsstyrelsens beslut den 10 juni 2013, dnr 555-1087-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning i samband med
ledningsbyten vid Hästövägen i Karlskrona kommun.
TN.2013.251.344
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§ 67 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2013, Dnr 555-2168-2013
Underrättelse om driftstörning avseende pumpstation Högvakten i
Karlskrona kommun.
TN.2013.817.352
8. Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2013, Dnr 3947-2012
Beslut om stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till
Solceller.
TN.2013.571.290
9. Länsstyrelsens beslut den 13 juni 2013, Dnr 258-1430-2013
Begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från
gällande fartbegränsning.
TN.2013.667.557
10. Länsstyrelsens beslut den 14 juni 2013, Dnr 431-1684-13
Beslut om arkeologisk efterundersökning av del av RAÄ
Hjortsberga 195, Johannishus 1:2, Ronneby kommun.
TN.2010.1343.872
11. Regeringsbeslut daterat den 5 juni 2013
N2013/1914/TE
Förskottering av medel för Bergåsa, utbyggnad av planskildhet,
deletapp i Emmaboda-Karlskronaåtgärden, Blekinge län.
TN.2011.378.109
12. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 3 juni 2013 § 36
Cykelstrategi 2030, Karlskrona kommun.
TN.2013.280.510
13. Kulturnämndens beslut den 5 juni 2013 § 36
Remiss angående cykelstrategi i Karlskrona kommun.
TN.2013.280.510
14. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 juni 2013 § 162
Remissvar angående Cykelstrategi 2030.
TN.2013.280.510
15. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 juni 2013 § 170
Förslag till samråd för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för
Karlskrona kommun.
TN.2012.633.303
forts
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-08-26

25

Sammanträdesprotokoll

§ 67 forts
Meddelanden
16. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 § 132 Strategisk
dispositionsplan för markytor inom Verkö hamn- och industriområde.
TN.2013.46.550
17. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 § 134
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar.
TN.2012.1109.225
18. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 § 136
Försäljning av tomt för särskilt boende inom del av
Spandelstorp 5:4, Västra Gärde.
TN.2013.752.253
19. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 56
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
TN.2011.479.355
20. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 57
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
TN.2011.191.353
21. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 65
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden,
Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
TN.2012.159.042
22. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 69
Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun.
TN.2012.159.042
23. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 73
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och
plan 2014-2016.
TN.2013.736.006
forts
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§ 67 forts
Meddelanden
24. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 78
Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt
torget och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
TN.2012.1261.512
25. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 84
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans
hamn, kap 19.1
TN.2012.963.041
26. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 87
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
TN.2013.574.041
27. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 88
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
TN.2013.588.041
28. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
TN.2012.640.041
29. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den
19 juni 2013 § 78 Budget 2014 och plan 2015-2016
TN.2013.588.041
30. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 juni 2013
§ 51 Yttrande över cykelstrategi 2030
TN.2013.280.510
31. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 juni 2013
§ 53 Hyresjustering Tullskolan – Fyren
TN.2013.989.206

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 31.
_______
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§ 68
Övrigt
Konsultkostnader
Åke Håkansson (S) ställer fråga om konsultkostnaden som han förväntade
sig få se på nämnden idag. Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att
redovisning sker vid nästa sammanträde 2013-09-24.
Skärgårdsfesten
Åke Håkansson (S) ställer fråga om vem som tar Tekniska förvaltningens
ökade kostnad om 80 000 – 100 000 kr för skärgårdsfesten.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att specificerade kostnader ställs till
Utvecklingsbolaget för reglering.
Trafiksituation skolor
Åke Håkansson (S) informerar om undersökningen som visar att
föräldrarna själva är farligast i trafiksituationen vid skolorna då de hämtar
och lämnar sina barn. Åke föreslår att trafikutskottet tar upp denna fråga
och kontrollerar om det finns möjlighet att förhindra föräldrar att köra
närmre skolan än 300 meter. Gunilla Ekelöf (FP), ordförande i
trafikutskottet, svarar att hon tar med sig detta till nästa sammanträde med
trafikutskottet.
Lindy Olofsson (M) ger ett förslag på lösning. Friskolan Musikugglan
engagerar pensionärer som kontrollerar genom att ta registreringsnummer
på de som kör för fort.
Personalparkeringen tillhörande Thyssens Krupp Marine Systems AB
Patrik Stjernlöf (M) efterfrågar svar på förra nämndsammanträdets fråga
om besöks- och personalparkeringen tillhörande Thyssens Krupp Marine
Systems AB (Kockums-parkeringen) ändrade tider för personalparkering
från 06.00-18.00 till 00.00-24.00. Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att
besked kan lämnas först till nästa sammanträde.
Hoglands park
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om projekt Hoglands park.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 24 september 2013.
§ 69. Information
-

a. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod 2012.12 – 2013.07

-

b. Kostnadsökning Holmsjö skola
§ 70. Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska
nämnden per augusti 2013 och prognos 2013
§ 71. Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
§ 72. Investeringstillstånd nya bryggor, Stadsmarinan
§ 73. Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö naturreservat
med anledning av ett stort behov av nya parkeringsplatser
§ 74. Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar dricksvatten
och spillvatten Mölletorp – Kättilsmåla
§ 75. Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 76. Avtal med stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
§ 77. Yttrande på remissvar: Förslag till Internationellt program för Karlskrona
kommun (KS.2013.297.105)
§ 78. Remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i Blekinge län
§ 79. Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
§ 80. Svar på medborgarförslag: Göra iordning spjutansatsbanan på Västra Marks Cplan
§ 81. Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i anslutning
till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona
§ 82. Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till Senoren, Möcklö
§ 83. Svar på medborgarförslag om viltstaketet sträckan Angöringen - första viadukten
vid Ekebacken/Ava-vägen utanför Karlskrona Lyckå Ridklubb
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§ 84. Anmälan om delegeringsbeslut
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 24 september 2013 kl. 14.00 – 17.50

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Tommy Olsson (KD) JÄV § 73
Åke Håkansson (S) § 73

2:e v ordf

Åke Håkansson (S) §§ 69 – 72, 74 - 86

ledamöter

John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP) kl. 14.00 – 16.55 § 69 – del av § 71

Tjänstgörande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M) kl 14.00 – 17.40 § 69 – del av § 78
Reine Svensson (V)

Närvarande

ersättare

Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Personalspecialist Sussie Rantil
Kl. 14.00 – 15.15 § 69 – del av § 70
Renhållningsingenjör Jessica Carlsson
kl. 14.00 -16.30 § 69 – del av § 71
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Anders Kumlin
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
kl. 14.15 – 17.50 del av §§ 69 - 86
Projektchef Johan Stenér
kl. 14.00 – 17.15 §§ 69 - 73
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 69 - 86

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 69 – 72, 74 - 86

Ordförande

…………………………………...
Åke Håkansson § 73

Justeringsledamot

……………………………………
Lars-Göran Forss §§ 69 - 86

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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TN.2013.470.026
TN.2011.912.291

§ 69
Information
-

a. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod
2012.12 – 2013.07
Personalspecialist Sussie Rantil informerar

-

b. Kostnadsökning Holmsjö skola
Fastighetschef Anders Kumlin informerar

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig controller
Akten

TN.2013.235.042

§ 70
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per augusti 2013 och prognos 2013
Controller Gun-Britt Sirbäck, Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd,
Fastighetschef Anders Kumlin, Va/Renhållningschef Kenneth Johansson
samt Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Delårsrapport per augusti 2013 och prognos 2013 överlämnas till tekniska
nämnden för behandling och beslut enligt bifogad handling.
Kommunfullmäktige har som övergripande mål i budget 2013 att
gästhamnarna och en stadsmarina under planperioden ska utvecklas och
antalet båtplatser ska öka.
I investeringsbudget 2013 finns 5 mnkr för utbyggnad av fritidsbåtsplatser.
Upphandling av bryggor mm kommer att ske under hösten och utbyggnad
kommer att genomföras till säsongen 2014. Till säsongen 2014 kommer
också ett nytt gästhamnskontor vara byggt på den gamla färjeklaffen och
planerna är att även serviceutrymmen till stadsmarinan med WC, dusch
etc. då också skall vara färdigställda.
Stadsmarinan, Borgmästarekajen och Kungsbron har inför båtsäsongen
2013 fått vardera 5 nya båtparkeringsplatser.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har följande mål antagits av Kommunfullmäktige för
2012. Uppföljning av målen redovisas i matrisen.

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning 2013-08-31 i enlighet med bilagda
handlingar.
2. att överlämna budgetuppföljning 2012-08-31 till revisionen.
forts
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§ 70 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per augusti 2013 och prognos 2013
3. att godkänna redovisad fördelning till verksamheterna av besparing på
2,5 mnkr enl. KF beslut 2013-06-18 § 88.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god
ekonomisk hushållning
2. att tekniska nämndens mål, andelen planerat underhåll på fastigheter
och vägar ska öka årligen i förhållande till det oplanerade, ska utgå då
målet ej kan uppnås med anledning av 2012 års extra underhållsanslag
och 2013 års sparbeting som ålagts tekniska nämnden.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.990.041

§ 71
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Renhållningsingenjör Jessica Karlsson, Va/Renhållningschef Kenneth
Johansson, Förvaltningschef Anders Jaryd samt Gatu/Parkchef Karl-Johan
Svärd föredrar ärendet.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en
avgiftshöjning för 2014 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad
löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2014 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.
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.
Fartygsavgifter, kap 1
Ny taxa för kryssningsfartyg per brt på redden har tillkommit.
Kryssningsfartyg på redden (ankrad till sjöss) ska betala halv avgift.
Avgiften ska täcka kostnaden för båtar som transporterar passagerare
mellan kaj och kryssningsfartyg, ”tenderbåtar”.
Ny taxa för båt som sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj.
Avgiften ska medverka till att täcka kostnader för underhåll av kajerna.
Offentlig plats, kap 14
Ny taxa har tillkommit för avgift för upplåtelse parkeringsplats där p-avgift
uteblir. Taxan per dag motsvarar 2 timmars p-avgift.
forts
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§ 71 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Båtplatsavgifter, kap 19
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2013-09-17
att lyfta ur kapitel 19.1 båtplatsavgifter.
Parkeringsavgifter, kap 20
Ny taxa införs 2014 för reserverad p-plats i Handelshamnen. Taxan gäller i
kombination med giltig p-biljett.
Taxa för laboratorietjänster, kap 21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör 40
%, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kap 22
Den fasta delen av brukningsavgiften höjs med 5 %. Den rörliga delen höjs
med 0,85 kr eller 3 % till 27,50 kr. Taxan höjdes med 1,65 kr/kbm 2013
fr.o.m. 2013-03-01 mot planerade 1,25 kr/kbm fr.o.m. 2013-01-01. Med
anledning av detta höjs kubikmeterpriset bara 0,85 kr/kbm fr.o.m.
2014-01-01.
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.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3
innebär en höjd månadskostnad med 28 kr eller 338 kr/år.
Renhållningstaxa, kap 23
Taxeförslaget innebär en styrning mot ökad sortering och minskning av
mängden matavfall. Naturvårdsverket har antagit mål och ett av dessa är
att minska matavfallet. För att försöka vara med och påverka, erbjuder
Tekniska förvaltningen en taxa för kärl på 80 liter för komposterbart.
För att få en mer lättförståelig och enklare taxa att handlägga, har alla
fasta avgifter likställts efter abonnemangstyp.
Fast avgift för permanentbostad är densamma oavsett om det är sorterat
eller osorterat. Skillnaden i pris är lagd på den rörliga avgiften
(hämtningsavgiften). Fast avgift för båda typerna av abonnemang är
875 kr inkl. moms.
forts
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§ 71 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Fast avgift för fritidsbostad är justerad på samma vis som för permanentbostad. Fast avgift för båda typerna av abonnemang är 575 kr inkl. moms.
Ett 80 liters kompostkärl debiteras till självkostnadspris. En subventionerad
avgift ökar risken för överfulla kompostkärl som skapar olägenheter i
samhället.
Hämtningsavgiften för 80 liters kärl varannan vecka har sänkts med
75 kr inkl. moms. Hämtningsavgiften för 130 liters kärl var fjärde vecka har
sänkts med 35 kr inkl. moms och för tömning varannan vecka har avgiften
sänkts med 75 kr inkl. moms.
Abonnemang med 190 liters kärl brännbart har höjts. Tömning var fjärde
vecka har höjts med 15 kr inkl. moms och tömning varannan har höjts med
25 kr inkl. moms.
Sänkningarna och höjningarna har gjorts för att skapa en märkbar fördel
för abonnemang med mindre volymer och att medborgarna mer aktivt ska
välja mindre kärl samt sortera ut förpackningsmaterial.
För fritidsbostäder har abonnemang med 190 liters kärl höjts med 25 kr för
tömning var fjärde vecka och 50 kr inkl. moms för tömning varannan vecka.
För osorterat avfall har den rörliga avgiften höjts med 10 %. Höjningen blir
något lägre än tidigare och beror på att den fasta avgiften ska hållas orörd.
Taxan för flerbostadshus har justerats för att följa den rörliga taxan för villa.
forts
Det ska finnas ett klart samband mellan antalet hämtningar per år och
avgiften. Samma avgift ska utgå för villa och flerbostadshus med samma
kärlstorlek.
Abonnemangen med osorterat avfall i container höjs med 10 %.
Latrin höjs med 10 %, som tidigare år.
Ny taxa införs för hämtning av fosforfälla. Med nya typer av enskilda
avlopp har hämtningen utökats med tjänsten hämtning av fosforfälla.
Hämtningsavgiften är till självkostnadspris liksom behandlingsavgiften.
Enstaka transporter blir dyra men filtret byts vartannat till vart tredje år
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
forts
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§ 71 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att delen anläggningsavgift för vatten- och avlopp
lyfts ur.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att delen anläggningsavgift för vatten- och avlopp lyfts ur.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa taxor 2014 för tekniska nämndens verksamheter.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.1125.825

§ 72
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan
En del i utvecklingen av nya stadsmarinan i Karlskrona är att byta ut
befintliga bryggor till nya moderna bryggor. Denna ombyggnad måste ske i
etapper på grund av de ekonomiska investeringsramarna.
Etapp 1 är:




Nya gästhamnsbryggor för att attrahera fler båtturister.
Ny vågbrytare för att få en lugn och stilla hamn.
Den gamla vågbrytaren flyttas till norra delen av hamnbassängen
och förses med pump-out för spillvatten och färskvattenanslutning.

Investeringen är kalkylerad till 6,9 mnkr finansieras med 0,2 mnkr ur 2012
års investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor och 4,7 mnkr ur 2013 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor samt 2,0 mnkr ur 2014 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor.

Utbetalningsplan för projektet enligt nedan
Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

dec-13
jan-14
feb-14
mar-14
apr-14
maj-14
jun-14

Summa

Belopp
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
900

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

6 900 tkr

Investeringen ska utföras som totalentreprenad och projektledning utförs i
egen regi. Tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras med
båtplatsavgifter.
forts
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§ 72 forts
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för upphandling av nya bryggor i
Stadsmarinan.
2. att investeringsutgiften 6,9 mnkr finansieras med 0,2 mnkr ur 2012 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor och 4,7 mnkr ur 2013 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor samt 2,0 mnkr ur 2014 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor.
__________
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Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

TN.2013.1079.308

§ 73
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya
parkeringsplatser.
Klagomålen på vägen ut till Knösö udde har genom åren varit många.
Vägen är smal och parkerade bilar utmed vägen är ett problem för boende,
besökare och eventuella utryckningsfordon som inte kommer fram.
Parkeringsmöjligheterna vid Säljösund är otillräckliga särskilt när
barnkolonin har besöksdagar men även då besökare till Säljö udde, Knösö
naturreservat och boende på Säljö nyttjar dessa parkeringsplatser.
Behovet av fler parkeringsplatser i detta område bedöms därför som stort.
Tekniska förvaltningen tillsammans med exploatören på Säljö udde önskar
bygga dessa nya parkeringsplatser enligt bifogad ritning. De olika
parkeringsytorna är utplacerade på olika platser i området, detta för att
göra så lite intrång i naturen som möjligt.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de åtgärder som planeras på de
olika parkeringsytorna.
1. Vinkelparkering anläggs utmed Knösövägen genom att vägen breddas
med 6 meter från korsningen och 40 meter norrut dock längst till
trädkronans ytterkant på befintlig ek. Befintligt staket flyttas till framkant
på parkeringen.
2. Befintliga parkeringsytor justeras med bärlager.
3. Vinkelparkering anläggs utmed befintlig väg genom att vägen breddas
med 6 meter söderut under en sträcka av 15 meter.
4. Befintliga parkeringsytor justeras och förlängs norrut med bärlager och
ansluts till befintliga berghällar som kommer vara kvar.
Samtliga parkeringsytor förses med lågt (ca 60 cm) trä staket i framkant för
att ordna parkeringen.
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§ 73 forts
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya
parkeringsplatser.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö
naturreservat för dessa parkeringsytor.
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.658.344

§ 74
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar
dricksvatten och spillvatten Mölletorp-Kättilsmåla.
Karlskrona kommun har investerat 225 mnkr i Johannishusåsprojektet och
150 mnkr i ombyggnad/tillbyggnad/modernisering av Karlskrona
vattenverk.
Lyckebyån är och kommer för framtiden att vara den ordinarie
råvattentäkten för Karlskrona vattenverk. Kättilsmåla, Strömsberg och
Saleboda avloppsreningsverk avleder sitt behandlade avloppsvatten till
Lyckebyån. Planerna är att Kättilsmåla och Strömsbergs avloppsvatten
kommer att avledas till Koholmens avloppsreningsverk och Salebodas
avloppsvatten avleds till Nävragöls avloppsreningsverk med Silletorpsån
som recipient.
Från Mölletorp till Kättilsmåla finns ca 40 stycken enskilda avlopp som kan
anslutas till överföringsledningarna, se bilaga 1. Anläggningsavgifterna på
ca 6,0 mnkr skall periodiseras på 25 år och finansierar del av
överföringsledningarna. Resterande kostnader finansieras inom VAkollektivet.

Driftkostnader netto, i tkr

2015
-330 000

Anläggningsavgift, periodisering
Investering, avskrivning
Investering, internränta

-240 000
400 000
580 000

RESULTAT som finansieras av VA-kollektivet

avskrivningstid 25 år
avskrivningstid 50 år
Internränta
2,9 %

410 000

I Kättilsmåla läggs befintligt vattenverk och avloppsreningsverk ner och en
ny tryckstegringsstation förser Kättilsmåla med dricksvatten från
Karlskrona vattenverk och avloppsvattnet leds via 3 nya avloppsstationer
till befintligt avloppsledningsnät i Mölletorp.
Driftskostnaderna sänks netto med 330 tkr.
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-09-24

17

Sammanträdesprotokoll

§ 74 forts
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar
dricksvatten och spillvatten Mölletorp-Kättilsmåla.
Betalningsplan för investeringsprojektet enligt nedan:
Betalningsplan
Belopp tkr
Utbetalning

jan-14

1 000 000 tkr

Utbetalning

feb-14

1 000 000 tkr

Utbetalning

mar-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

apr-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

maj-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

jun-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

jul-14

0 tkr

Utbetalning

aug-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

sep-14

2 000 000 tkr

Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Summa utbetalningar

okt-14
nov-14
dec-14

2 000 000
2 000 000
2 000 000
20 000 000

tkr
tkr
tkr
tkr

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för överföringsledningar MölletorpKättilsmåla med 20,0 mnkr att finansieras med 10,0 mnkr från 2013 års
investeringsbudget och 10,0 mnkr ur 2014 års investeringsbudget.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller
Akten

TN.2012.1109.225

§ 75
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
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas ge
uppgår till:
2012
0 mnkr
2013
0,9 mnkr
2014
2,4 mnkr
2015
3,5 mnkr
2016
4,7 mnkr
2017
5,0 mnkr
År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna.
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2012 om första investeringstillståndet med totalt 19 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt
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§ 75
Investeringstillstånd energiinvesteringar
7,1 mnkr, vilka finansierades med 6 mnkr från 2012 års ram och med 1,1
mnkr ur 2013 års ram. Den 7 maj 2013 beslutade kommunstyrelsen att
godkänna det andra investeringstillståndet med totalt 44
energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt 10,2 mnkr, vilka finansierades
ur 2013 års ram. Den 4 juni 2013 beslutade kommunstyrelsen att
godkänna det tredje investeringstillståndet omfattande sju
investeringsprojekt på totalt 3,4 mnkr, finansierat ur 2013 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar fyra energieffektiviseringsprojekt på
totalt 3,4 mnkr som redovisas i bilaga 1 och föreslås finansieras med 1,3
mnkr ur 2013 års ram och 2,1 mnkr ur 2014 års ram.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:







El
1,02 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
Olja
1,22 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
Fjärrvärme 0,65 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
Bergvärmepump 0,25 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
Luft/vatten-vpump 0,35 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
Luft/luft-vpump
0,40 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,9 % använts, vilket är avstämt
med kommunens finans- respektive ekonomichef.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader t.ex. med
anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 766 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
besparingseffekten i kronor, dock har i kalkylerna ingen uppräkning av
energipriserna skett. Den ekonomiska livslängden varierar mellan 15 och
25 år, men i kalkylhänseende har även en genomsnittlig kalkyltid på 15 år
använts. Av tabellen i bilaga 1 framgår respektive projekts överskott och
sammanlagt genererar de föreslagna investeringarna ett överskott på 3,4
mnkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 21,2 år, uppgår till 6,1 mnkr.
Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
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§ 75
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Yrkande
Ordföranden yrkar att Jämjö Kyrkskola utgår.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att Jämjö Kyrkskola utgår.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar.
2. att investeringsutgiften på 2 285 000 kronor, finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten med 1 319 300 kronor och
med 965 700 kronor ur 2014 års investeringsram för fastighetsverksamheten.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/förvaltningschef,
gata/parkavdelningen
Stiftelsen Blekinge museum
Akten

TN.2011.1229.872

§ 76
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i parken
såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade Stiftelsen avtal
med föreningen Wämöparken u p a angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i parken. 1998-01-01 trädde föreningen, i
vilken kommunen hade 91 % av andelarna, i frivillig likvidation. I samband
därmed träffade Karlskrona kommun genom kommunstyrelsen avtal med
föreningen i likvidation om att under tiden för likvidation överta ansvaret för
den skötsel och vård av Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som
åvilat föreningen genom förvaltningsavtalet. Något avtal med Stiftelsen
avseende detta kommunens åtagande träffades emellertid inte vid
tidpunkten. Kommunen har sedan dess genom tekniska förvaltningen
svarat för drift och underhåll och försäkringar avseende de kulturhistoriska
byggnaderna i parken. Ett avtal bör tecknas med Stiftelsen för att gentemot
Stiftelsen tydliggöra kommunens åtagande avseende byggnaderna.
Tekniska förvaltningen har därför i samråd med länsmuseichefen arbetat
fram ett förslag till förvaltningsavtal.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att upphäva sitt tidigare beslut den 30 november 2011, § 151, att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna då föreliggande avtalsförslag angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avtal med stiftelsen Blekinge museum
angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.297.105)
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Akten

TN.2013.851.105

§ 77
Remissvar angående Internationellt program
Karlskrona kommun arbetar fram ett internationellt program för att ge
riktlinjer för kommunens agerande och deltagande i internationella
sammanhang.
Det internationella programmet ska bidra till att skapa en referensram och
en gemensam plattform för kommunens internationella arbete. Det
internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgarna, bidra till att
genomföra verksamhetsplaner samt uppnå kommunens vision ”Karlskrona
2030”.
För Tekniska nämndens del är deltagandet i internationella
samarbetsprojekt, kunskapsutbyten och kunskapsinhämtning genom
internationella studiebesök viktigt för verksamheternas utveckling.
Tekniska nämnden ser för egen del en logisk koppling till samtliga
identifierade utvecklingsområden.
Tekniska förvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram programmet
och har inget

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka föreliggande Internationella Program för Karlskrona kommun
2014-2020
___________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.271.531)
Akten

TN.2013.706.531

§ 78
Remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län
Tekniska nämnden har erhållit rubricerade avtalsförslag för beredning.
Avtalsförslaget är upprättat med anledning av att Region Blekinge vill
ha likartade rutiner med Blekinges kommuner.
I samband med att RKM Regionala kollektivtrafikmyndigheten bildades
2012 gick ansvaret för investeringar i infrastruktur över till Region Blekinge.
I detta ansvar ligger planeringen av vilka åtgärder som behöver vidtas
längs
kollektivtrafikstråk för att öka komfort, säkerhet och framkomlighet.
Sedan många år tillbaka har rutiner för detta arbetats fram i samarbete
mellan Blekingetrafiken och kommunerna om vem som gör vad och hur
kostnaderna skall fördelas. Det finns vissa delar som inte varit reglerade
och vissa rutiner har sett olika ut beroende på i vilken kommun åtgärden
har varit aktuell.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning borde Region Blekinge svara för
inköp, drift och underhåll av allt som är resenärsrelaterat som väderskydd,
hållplats- och informationstavlor, papperskorgar, cykelställ, biljettmaskiner,
utrustning för realtid, framdragning av el till väderskydd. Detta innebär att
Region Blekinges samtliga medlemmar tar ansvar för åtgärderna.
Kommunen svarar för markuppbyggnaden för själva hållplatsen.
Enligt föreliggande förslag skall Karlskrona kommun svara för åtgärder
som framdragning av el till väderskydd, inköp och drift av papperskorgar
och cykelställ. Som ovan nämnts anser förvaltningen att dessa åtgärder
bör åvila Region Blekinge
Strömförbrukningen i ett väderskydd är inte obetydlig. Förutom allmänbelysning så krävs el till reklamskyltningen som regionen har intäkter för
samt el till biljettmaskin och utrustning för realtid.
Idag är exempelvis Blekingetrafiken (ev. Region Blekinge) abonnent för
elen till väderskydden på Parkgatan och Blekingegatan. Enligt uppgift är
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§ 78 forts
Remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län
strömförbrukningen i Parkgatans väderskydd i nivå med en villa.
Godkänner kommunen föreliggande avtal innebär det att de abonnentavtal som finns idag kommer att överföras på kommunen.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att inte tillstyrka föreliggande förslag till avtal för hållplatsutbyggnad
och underhåll samt
2. att föreslå Region Blekinge att förslaget omarbetas så att kommunen
ej är ansvarig för framdragning av el, papperskorgar och cykelställ.
_________
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Kommunstyrelsen (KS.2012.418.311)
Akten

TN.2012.437.312
TN.2012.1078.312
TN.2012.1371.311

§ 79
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata i sydöstra delen av samhället,
saknas separering mellan gående, cyklister och motorfordon på en sträcka
av 200 meter mellan korsningarna med Ekegårdsvägen och Trastvägen.
Stefan Lundin (FP) har lämnat en motion om att det bör byggas en gångoch cykelväg på den sträcka som idag saknar separering. Även skrivelser
och önskemål om detta har inkommit från Rödeby vägförening samt från
boende längs vägen.
Stationsvägens trafikfunktion
Stationsvägen kan betecknas som en uppsamlings-/huvudgata i den
sydöstra delen av Rödeby. Stationsvägen utgör framförallt förbindelse till
centrala Rödeby eller till riksväg 28 för de som bor i denna del av Rödeby.
Utmed Stationsvägen finns också målpunkten Rödeby friluftsområde där
bl.a. Rödebybacken är ett stort besöksmål vintertid.
Fordons- och kollektivtrafik
Trafikmängden på Stationsvägen är omkring 1 499
motorfordon/vardagsdygn. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Uppmätt
medelhastighet är 42 km/h och 85 % av fordonen kör högst 51 km/h.
Enstaka fordon körde upp till 84 km/h. Det saknas mätning av cykeltrafik.
Stationsvägen trafikeras av både regionalbuss och stadsbuss i linjetrafik.
Busslinje 171 och 172 trafikerar Stationsvägen med tre turer på förmiddag
och tre turer på eftermiddagen. Linje 4 trafikerar Stationsvägen med sex
turer per timme. Som mest trafikeras Stationsvägen av åtta turer vilket
infaller mellan kl. 7-8 på vardagar.
Gång- och cykelvägar
Längs Rv 28 från centrala Karlskrona löper en separat gång- och cykelväg
som fortsätter vidare längs Mörtövägen och vidare från denna 200 meter
norrut på Stationsvägen. Strax efter korsningen med Ekegårdsvägen
upphör gång- och cykelvägen och på en sträcka om 200 meter fram till
korsningen med Trastvägen finns varken gång- eller cykelbana.
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§ 79 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
Efter korsningen med Trastvägen finns gångbana hela vägen fram till
Rödeby centrum.
Trafiksäkerhet
På Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen har inga
trafikolyckor registrerats sedan 1999 då registreringen i det nationella
skaderegistret STRADA startade upp.
Karlskrona kommuns planer
I Karlskrona kommuns förslag till ny cykelstrategi pekas hela sträckan
mellan Ekegårdsvägen och till Rödeby centrum ut som på sikt bli aktuell för
separat gång- och cykelväg. En sådan kräver dock fastighetsinlösen.
I Karlskrona kommuns förslag till hastighetsplan, vilken inte har blivit
politiskt behandlad än, föreslås att det övergripande vägnätet i Rödeby ska
få en högsta tillåten hastighet om 40 km/h. Detta inbegriper också
Stationsvägen.
Förslag till lösning
Tekniska förvaltningen har studerat olika lösningar på en separering av
gående och cyklister på sträckan mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen.
En utbyggnad av kombinerad gång- och cykelbana på denna sträcka
skulle medföra behov av fastighetsintrång. Enbart en gångbana utmed ena
sidan av Stationsvägen medför inget behov av fastighetsintrång.
Kostnaden för en kombinerad gång- och cykelbana på sträckan mellan
Ekegårdsvägen och Trastvägen har bedömts till 2,4 miljoner kronor, utan
kostnad för fastighetsinlösen, och en gångbana har bedömts till 500 000
kronor. En gångbana kräver inte inlösen av fastigheter.
Tekniska förvaltningen bedömer att en utbyggnad av gångbana på den
aktuella sträckan är en rimlig åtgärd i ett första skede. Eftersom det i
nuläget inte finns cykelbana på sträckan norr om Trastvägen är det redan
idag nödvändigt att som cyklist någonstans på sträckan färdas tillsammans
med den övriga trafiken. Detta kan lika gärna ske vid Ekegårdsvägen, där
cykelvägen slutar idag, som vid Trastvägen. Däremot är det bra om
gående erbjuds en separat gångbana utmed Stationsvägen.
En utbyggnad av en gångbana på Stationsvägens östra sida hindrar inte
framtida utbyggnad och komplettering med cykelbana utmed
Stationsvägen. Ska detta kunna genomföras krävs en breddning av vägen,
vilken då kan ske på Stationsvägens västra sida.
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§ 79 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
Tekniska förvaltningen föreslår därför att Stationsvägen på sträckan mellan
Ekegårdsvägen och Trastvägen kompletteras med gångbana till en
kostnad av 500 000 kronor.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med
gångbana, samt
2. att kostnaden på 500 000 kronor tas med i budgeten för 2014.
_________
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Kommunstyrelsen (KS.2012.289.821)
Akten

TN.2012.1148.82

§ 80
Svar på medborgarförslag: Göra iordning spjutansatsbanan på Västra
Marks C-plan
Emil Persson, Bettamåla, har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
förbättrar möjligheterna att träna spjutkastning vid C-planen då oftast Aplanen på Västra Mark är upptagen av fotbollsutövare genom träning eller
match. Spjutansatsbanan vid C-planen är idag igenväxt av buskar och
grenar skymmer kastbanan i luften.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
På grund av de kraftiga besparingsuppdrag som ålagts
fastighetsavdelningen så måste skötsel av bland andra
idrottsanläggningarna ske genom en prioritering av vad som bedöms
viktigast att underhålla. Då det idag finns en väl fungerande
spjutansatsbana vid A-planen så hänvisar vi till den.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2011.480.310)
Akten

TN.2011.1294.310

§ 81
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona.
Bengt Winnow, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Som motivering framförs att: ”Det finns ett stort behov av rastplats för
hundar i området kring Blå Port, vilket på ett naturligt sätt skulle anknyta till
befintliga verksamheter som exempelvis bensinstation med servering och
en marina för fritidsbåtar”.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Behovet av hundrastplatser är störst i stadsnära områden och förelagen
yta lämpar sig väl för en hundrastgård. Befintligt nätstaket mot Preemmacken kan nyttjas vilket minskar kostnaderna för anläggande av
hundrastgård. Förslagsställaren påtalar även att hundägare från
närområdet, i föreningsform, kan åta sig att sköta hundrastgården.
Tekniska förvaltningen avser att anlägga en hundrastgård mot befintligt
staket vi Preem-macken, Blå Port. Kostnad för anläggande beräknas till 20
tkr och tas inom befintlig budget.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.32.246)
Akten

TN.2013.130.246

§ 82
Medborgarförslag: Om att det ska bli lättare att hitta till Senoren,
Möcklö
Bakgrund
Östra Blekinge Hembygdsförenings styrelse har skrivit till Karlskrona
kommun med önskemål bland annat om att förbättra skyltningen till
Senoren och Möcklö. De önskar att Karlskrona kommun sätter upp
vägvisning vid E22 vid avfarterna mot Senoren och Möcklö både österoch västerifrån.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen är positiv till att införa föreslagen skyltning till
Senoren och Möcklö. Eftersom Karlskrona kommun inte är väghållare för
E22 utan detta är en statlig väg där Trafikverket är väghållare måste dock
frågan om skyltning lämnas över till Trafikverket för handläggning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att frågan om vägvisning utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning samt meddela att Karlskrona kommun ställer sig positiv
till hembygdsföreningens förslag till skyltning.
__________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-09-24

31

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS.2013.253.183)
Akten

TN.2013.705.512

§ 83
Medborgarförslag: Viltstaket sträckan Angöringen första viadukten
vid Ekbacken/AVA-vägen utanför KLRKs ridanläggning
Bakgrund
Jenny Hagström som är aktiv inom Karlskrona Lyckå Ridklubb har skrivit in
till Karlskrona kommun med önskemål om att ett viltstaket anläggs vid
Karlskrona Lyckå Ridklubb i syfte att öka säkerheten för lösspringande
hästar som annars kan komma upp på den intilliggande E22. Sträckan
som önskas är den mellan Angöringen och fram till viadukten vid Axel W
Anderssons väg.
Förslag till beslut
Karlskrona kommun är inte väghållare för E22 utan detta är en statlig väg
där Trafikverket är väghållare. Frågan om viltstaket vid E22 ska därför
lämnas över till Trafikverket för handläggning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att frågan om viltstaket utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning.
___________
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§ 84
Delegation
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Miljöteknisk konsult Verkö,
Karlskrona kommun
TN.2013.847.055
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Miljöjurist Verkö,
Karlskrona kommun
TN.2013.846.055
3. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Förhyrning av särskilt boende
Västra Gärde, Karlskrona kommun
TN.2013.79.052
4. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Hästöskolan nybyggnad Annex
TN.2013.576.052
5. Nytt tilldelningsbeslut: Hästöskolan nybyggnad Annex
TN.2013.576.052
6. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ombyggnad Holmsjö vattenverk,
maskin
TN.2013.445.052
7. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ombyggnad Holmsjö vattenverk,
bygg
TN.2013.444.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 85
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 15 augusti 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 20 augusti 2013
c. Tekniska nämnden den 26 augusti 2013
d. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-08-21
2. Länsstyrelsens beslut den 3 juni 2013, Dnr 555-1167-2013
Miljörapport för 2012 gällande Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun.
TN.2013.707.351
3. Länsstyrelsens beslut den 9 augusti 2013, Dnr 431-2507-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare
inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.996.822
4. Länsstyrelsens beslut den 9 augusti 2013, Dnr 431-2505-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare inom
begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.997.822
5. Länsstyrelsens beslut den 20 augusti 2013, Dnr 505-2223-2013
Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om
avledande av dräneringsvatten m.m., fastigheten Sturkö Hålan 61:3
i Karlskrona kommun.
TN.2013.1040.353
6. Länsstyrelsens beslut den 27 augusti 2013, Dnr 555-2632-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning den 29 juli samt
den 31 juli 2013 vid olika pumpstationer i Karlskrona kommun.
TN.2013.1071.352
forts
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§ 85 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2013, Dnr 258-1149-13
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillståndsplikt enligt 47 §
väglagen för uppförande av byggnader m.m. utmed allmänna vägar i
Blekinge län.
TN.2013.385.511
8. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den
15 augusti 2013 § 185
Holmsjö 1:74, Holmsjö. Bygglov för tillbyggnad av vattenverk.
TN.2013.688.349
9. Kammarrätten i Jönköping, beslutsprotokoll,
den 3 september 2013, Mål nr 2044-13
Prövningstillstånd i mål om överprövning enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling; fråga om avskrivning.
TN.2012.1157.052
10. Inbjudan till föreläsning om allergi - kostnadsfri
Torsdagen den 17 oktober 2013, Wämö Center Karlskrona
Kl. 13.00 – 16.30
11. Äldrenämndens beslut den 28 augusti 2013 § 78
Cykelstrategi 2030
TN.2013.280.510

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 11.
_______
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§ 86
Övrigt
Uteserveringars tillstånd
Reine Svensson (V) ställer fråga utifrån funktionshindrades perspektiv om
Karlskronas uteserveringar följer reglerna för placering och utformning.
Ordföranden påtalar att förvaltningen ska svara till nästa
nämndsammanträde.

Tekniska nämnden beslutar
att redovisning görs till nästa sammanträde den 29 oktober 2013.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 29 oktober 2013.
§ 87. Information
-

a. Servicetelefon, felanmälan – app

-

b. Odlingslotter, parceller och masonitstugor

-

c. Regler uteserveringar – uppföljning

-

d. Slamavvattning
§ 88. Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
§ 89. Information

-

e. Markparkering ThyssenKrupp

-

f. Upphandling telefonparkering

-

g. Bevakningsföretagens utryckningstid

-

h. Investeringsuppföljning per 30 september 2013 och prognos 2013
§ 90. Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser 19.1
§ 91. Komplettering taxor 2014 – Villkor för gästhamns- och husbilsverksamhet
Som inte drivs i kommunal regi 19.8
§ 92. Internkontrollplan 2013
§ 93. Förslag till sammanträdesplan 2014
§ 94. Försäljning av bostadsrättsandelar i bostadsrättsföreningen Hjulhammar
§ 95. Försäljning av kommunal byggnad, f.d. biblioteket i Torhamn, Torhamn 11:1
§ 96. Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret Viborg
§ 97. Svar på medborgarförslag: Belysning på Bångs plan på Stumholmen
§ 98. Svar på medborgarförslag: Rastplats för hundar samt bättre skyltning och
gräsklippning på Stumholmen
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§ 99. Svar på medborgarförslag: Papperskorgar på allmänna platser ska bytas ut
till sorterbara papperskorgar
§ 100. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 101. Meddelanden
§ 102. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 14.00 – 17.00
Ajournering kl. 16.00 – 16.10

Beslutande

Ordförande

Tommy Olsson (KD)

1:e v ordf
2:e v ordf

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl. 14.00 – 16.15 § 87- § 88
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl. 14.00 – 16.25 § 87 - § 89 f
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Göte Henriksson (SD)
Liten Löfgren (S) kl. 16.15 – 17.00 § 89 - § 102
Lindy Olofsson (M) kl. 16.25 – 17.00 § 89 g - § 102

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S) kl. 14.00 – 16.15 § 87 - § 88
Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Lindy Olofsson (M) kl. 14.00 – 16.25 § 87 - § 89 f
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl. 14.00 – 16.00 § 87 – del av § 88
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd § 87 a – § 87 c
Handläggare Birger Wernersson § 87 a – § 87 c
Utredningssekreterare Åke Aringer
kl. 15.45 – 17.00 del av § 88 - § 102
Administratör Hanna Einarsson § 87 a – § 87 b
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Övriga
närvarande

Björn Karlsson kl. 14.00 - 15.00 § 87 a – 87 b
Rune Lindberg kl. 14.00 - 15.00 § 87 a – 87 b
Jan-Erik Sandgren kl. 14.00 - 15.00 § 87 a – 87 b

Utses att justera

Pia Pålsson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 87 - 102

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 87 - 102

Justeringsledamot

……………………………………
Pia Pålsson §§ 87 - 102

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 87
Information
-

a. Servicetelefon, felanmälan – app
Administratör Hanna Einarsson informerar.

-

b. Odlingslotter, parceller och masonitstugor
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd och handläggare Birger Wernersson
informerar.

-

c. Regler uteserveringar – uppföljning
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd och handläggare Birger Wernersson
informerar.

-

d. Slamavvattning
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.990.041

§ 88
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
Tekniska förvaltningen fick återremiss på anläggningsavgiften i VA-taxan
för att bland annat ta fram vad det kostar i övriga blekingekommuner,
3KVH kommunerna.
Juridisk konsult Rita Lord, tidigare chefsjurist på Svenskt Vatten AB, har
tagit fram ett PM till Karlskrona kommun som visar vad
anläggningsavgiften skall täcka, se bilaga 1.
Servisavgiften på 69 734 kr och tomtyteavgiften på 25 kr/kvadratmeter är
kostnadsparametrar som skall täcka utbyggnadskostnaden.
Förbindelsepunktavgift på 68 073 kr och boyteavgift/lägenhetsavgift på
36 728 kr för ett enbostadshus är nyttoparametrar för att köpa in sig i
befintliga vattenverk, avloppsreningsverk, vattentorn,
tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och befintligt ledningsnät.
Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag för Typhus A så att alla
kommuner kan räkna fram ett jämförbart pris för att ansluta en
enfamiljsvilla. Typhus A avser en fastighet med friliggande källarlöst
enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med wc, tvättstuga, ett
extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 kvadratmeter inklusive ett
garage på 15 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvadratmeter.
Fastigheten är ansluten till vatten- spill- och dagvatten.
Anläggningsavgifterna höjs med 15 %. VA-planen innebär stora åtaganden
för Karlskrona kommun. VA-saneringarna är underfinansierade om inte
taxan höjs och anpassas till marknadens kostnadsläge.
I punkt 8.1 sänks anläggningsavgiften för vattenförsörjning, V från 30 % till
25 %. Anläggningsavgiften för spillvattenavlopp, S höjs från 50 % till 70 %
och för dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom samlad bebyggelse
(df), samt dagvattenavlopp från allmän platsmark såsom gator, vägar, torg
och parker (dg) sänks från 20 % till 5 %. Orsaken till att
anläggningsavgiften för spillvatten höjs till 70 % av den totala
anläggningsavgiften, är att många endast ansluter spillvatten och
forts
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§ 88 forts
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
anläggningsavgiften täcker då inte utbyggnadskostnaden. Dricksvatten
sänks till 25 % av den totala anläggningsavgiften. Spillvatten och
dricksvatten blir 95 % tillsammans och dagvatten övriga 5 %.
Tomtytan för industrier och övriga annan fastighet 6.1 c är inte ändrad
eftersom taxan inte ska försvåra industrietableringar.
Höjningen av den kommunala anläggningsavgiften har inneburit ett större
intresse från föreningarna att bygga ut kommunalt VA.
VA-föreningen i Öljersjö med 40 fastigheter betalar 170 000 kr per fastighet
och VA-föreningen Uttorp-Kullen på Sturkö betalar 190 000 kr per
fastighet.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att anslutningsavgiften skall höjas med max 5 %
2014. Detta för att vi inte har ett fullgott underlag för en större höjning.
Åke Håkansson (S) begär ajournering.
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.00 – 16.10.
Proposition och beslut
Ordförande Tommy Olsson (KD) ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Patrik Stjernlöfs (M) ändringsyrkande. Tekniska nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Den som vill biträda förvaltningens förslag röstar Ja, den som vill tillstyrka
Patrik Stjernlöfs (M) förslag röstar Nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Åke Håkansson (S), Lotta
Törnström (S), John-Erik Danerklint (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik
Andersson (S), Pia Pålsson (S), Göte Henriksson (SD), Jörgen Johansson
(C), Roger Poka (MP) och Ordförande Tommy Olsson (KD).
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-10-29

8

Sammanträdesprotokoll

§ 88 forts
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
Följande röstar nej: Lars-Göran Forss (M) och Patrik Stjernlöf (M).
Tekniska nämnden beslutar med 11 ja-röster mot 2 nej-röster.
Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig mot beslutet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att fastställa anläggningsavgifter enligt § 5-12 i VA-taxan för 2014 i
enlighet med föreliggande förslag.
_________
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§ 89
Information
-

e. Markparkering ThyssenKrupp
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

-

f. Upphandling telefonparkering
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

-

g. Bevakningsföretagens utryckningstid
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar. John-Erik Danerklint (S)
ställer fråga om vad avtalet kostar förvaltningen. Ordförande Tommy
Olsson (KD) ber förvaltningschef Anders Jaryd att ta fram följande
uppgifter till nästa nämndsammanträde:
 Vad avtalet kostar förvaltningen
 Vad avtalet innehåller
 Vilka områden och tider som gäller

-

h. Investeringsuppföljning per 30 september 2013
och prognos 2013

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Båtsam
Akten

TN.2013.990.041

§ 90
Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser
19.1
Tekniska nämnden beslutade 24 september § 71 om taxor för tekniska
nämndens verksamheter 2014. På arbetsutskottet den 17 september
beslutades att lyfta ut delen som berör kommunala fritidsbåtplatser med
uppdrag att tekniska förvaltningen inhämtar Båtsams synpunkter på
föreslagen ändring av avgiftsmodell. Båtsams yttrande redovisas i bilaga
till detta missiv.
Tekniska förvaltningen föreslår att avgiftsmodellen för båtplatsavgifter skall
baseras på
1. En administrativ grundavgift som tas ut lika för alla båtplatser, privata
eller kommunala, som ligger vid kommunens mark och på kommunens
vatten. Grundavgiften täcker gemensamma kostnader för service som
kommunen tillhandahåller i form av hamnadministration, mastkranar,
båtramper, utprickning av farleder, pumpoutstationer, skötsel och
underhåll skärgårdshamnar mm.
2. Båtplatsens utnyttjade bredd vid brygga. För båtplats som inte har Ybom räknas utnyttjad bredd lika med 0,85*verklig bryggbredd.
3. Förtöjningsanordning om det är Y-bom eller akterförtöjning. Har
båtplatsen Y-bom så skall avgiften baseras på Y-bommens
längd/storlek.
4. Avgift tillkommer därutöver om vatten, el och/eller service i form av
toalett, dusch och tvätt finns i anslutning till bryggområdet.
Avgifterna för brygga och Y-bom är lika med beräknade kapitalkostnader
för anläggningarnas nuanskaffningsvärde.
Ny taxa för 2014 föreslås bli (inklusive moms)
1. Grundavgift
500 kronor per båtplats
forts
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§ 90 forts
Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser
19.1
2. Avgift för båtplatsens bryggbredd:
500 kronor per bryggmeter
3.








Avgift för båtplatsens Y-bom:
4,0 - 5,0 meter
5,1 - 6,0 meter
5,1 - 6,0 meter gångbar
7,0 meter
8,0 meter
10,0 - 10,2 meter
> 10,2 meter

4.




Tilläggsavgifter utgår enligt följande:
Färskvatten på bryggan
El, möjlighet att ansluta direkt till båt
Service; toalett/dusch/tvätt

410 kronor
510 kronor
640 kronor
640 kronor
810 kronor
1 000 kronor
1 200 kronor

50 kronor/säsong
150 kronor/säsong
200 kronor/säsong

En jämförelse av denna föreslagna avgiftsmodell med innevarande års
avgifter redovisas med några exempel:
A. Båtplats med 2,6 meters bredd och 5 meters Y-bom
2014
2 210 kronor

2013
2 220 kronor

B. Båtplats med 3,0 meters bredd och 7 meters Y-bom
2014
2 640 kronor

2013
2 300 kronor

C. Båtplats med 3,4 meters bredd och 8 meters Y-bom
2014
3 010 kronor

2013
2 300 kronor

D. Båtplats med 3,0 meters bredd och med egen akterförtöjning
2014
2013
1 775 kronor
1 670 kronor
E. Båtplats med 3,0 meters bredd inkl. akterförtöjning
2014
2 185 kronor

2013
2 000 kronor
forts
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§ 90 forts
Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser
19.1
Den föreslagna avgiftsmodellen ger en intäktsförstärkning på ca 400 tkr/år
som dels kommer att mötas av ökade kostnader i Stadsmarinan och även
med ökade underhållsinsatser under 2014 och kommande år.
Båtsam har i sammandrag lämnat följande synpunkter på avgiftsförslaget:
- Positivt med den föreslagna avgiftsmodellen som relaterar till
båtplatsens bredd, bomlängd samt typ av akterförtöjning.
- Negativt med att tilläggsavgifter tas ut lika oavsett båtstorlek och att
kommunen tar en grundavgift för nyttjande av mark/vatten.
Båtsam kan inte bedöma skäligheten av föreslagen taxehöjning men
förstår behovet av ökat underhåll och anser att taxehöjning utöver index
skall grunda sig på en plan över behov och åtgärder som skall samrådas
med båtklubbarna och Båtsam.
Slutligen påtalas behovet av att kommunen i god tid informerar
båtplatskunderna om beslutade avgiftsförändringar.
Tekniska förvaltningen har renodlat taxekonstruktionen och gjort upplägget
tydligare i förhållande till remissförslaget. Tilläggsavgifterna har jämkats till
en något lägre nivå. Grundavgiften bibehålls på redovisad nivå. Tekniska
förvaltningen kommer att samråda med Båtrådet kring kommande
underhållsplaner.
Förvaltningschef Anders Jaryd och utredningssekreterare Åke Aringer
föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige
att fastställa båtplatsavgifter för 2014 i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.990.041

§ 91
Komplettering taxor 2014 – Villkor för gästhamns- och
husbilsverksamhet som inte drivs i kommunal regi 19.8
Tekniska nämnden beslutade den 24 september § 71 om taxor för tekniska
nämndens verksamheter 2014. Under punkt 19.2 och 19.3 redovisas
gästhamnstaxa för kommunal regi och under punkt 19.7 redovisas
husbilstaxa för kommunal regi.
Tekniska förvaltningen föreslår fri prissättning som villkor för gästhamnsoch husbilsparkeringsavgifter, där verksamheterna inte drivs i kommunal
regi i punkt 19.8.
19.8 Gästhamns- och husbilsparkeringsverksamhet som inte
drivs i kommunal regi
Fri prissättning gäller

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige
att för gästhamns- och husbilsparkeringsverksamhet som inte drivs i
kommunal regi föreslås fri prissättning av gästhamns- och
husbilsparkeringsavgift.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen: Alla avdelningar
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1169.040

§ 92
Internkontrollplan 2013
Kommunfullmäktige 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.
Förvaltningschef ansvarar för att kontrollplanen upprättas och följs samt att
rapportering av uppföljning sker i samband med årsbokslut.
Internkontrollplan överlämnas till tekniska nämnden för beslut enligt
bifogad handling.

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa redovisad internkontrollplan för 2013.
_________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen: Samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Personalspecialist TF
Akten

TN.2013.1258.100

§ 93
Förslag till sammanträdesplan 2014
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämndens sammanträden 2014.

Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för 2014.
_________
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Fastighetsavdelningen
Akten

TN.2013.1234.253

§ 94
Försäljning av bostadsrättsandelar i bostadsrättsföreningen
Hjulhammar
I samband med att äldreförvaltningen nu flyttar sin verksamhet för
boendena Sjöstjärnan och Pärlan, belägna på plan 1 och 2 i fastigheten
Hjulhammar, till de nya lokalerna i Karlskronahems nya boende i
Vedebylund, kommer lokalerna i Hjulhammar att tomställas. Lokalerna
består av drygt 20 lägenheter, samtliga innehållande toalett/dusch och
pentry. Lokalen innehåller även ett större samlingsrum, beläget på plan 2.
När kommunala lokaler tomställs är 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. I detta fall har ej någon alternativ kommunal användning av
lokalerna identifierats.
När nuvarande verksamhet flyttar bedöms därför nyttan av att behålla ovan
nämnda lokaler i kommunal ägo vara obefintlig. Förslaget är därför att
bostadsrättsandelarna bjuds ut till försäljning.

Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
__________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2012.1108.232

§ 95
Försäljning av kommunal byggnad, f.d. biblioteket i Torhamn,
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.
Tekniska nämnden har tidigare inte tillstyrkt rivningsansökan (ärendet
utgick) varför en försäljning av fastigheten nu föreslås istället.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten
Torhamn11:1.
_________
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Fastighetsavdelningen
Socialnämnden
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1215.282

§ 96
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
Enligt beslut i Socialnämnden, § 7 den 28 januari 2013, så genomförde
socialförvaltningen en organisatorisk förändring i form sammanslagning av
tidigare alkohol-och drogsektionen samt ekonomisektionen till en
vuxensektion i början av 2013. Sammanslagningen förväntas ge
samordningsvinster i verksamheten vad gäller organisation, samarbete,
samverkan, kvalitet och service med en helhetssyn i ett brukarperspektiv i
den verksamhet inom socialförvaltningen som riktar sig till vuxna.
Socialnämnden har uttalat önskemål om att förslag tas fram gällande
samordning av lokaler för vuxensektionen på liknande sätt som nu
genomförs för familj- och ungdomssektionen från årsskiftet 2013/2014 då
dessa kommer att samlokaliseras på Ekliden i Karlskronahems lokaler.
Vuxensektionen hyr i dagsläget kontorslokaler i tre olika fastigheter på
olika adresser på Trossö:
 Norra Kungsgatan/Östra Vittusgatan (1 491 m2) – funktion
ekonomiskt bistånd, vuxen/budget- och skuldrådgivning samt
insatser för nyanlända
 Ronnebygatan (520 m2) – funktion ekonomiskt bistånd till unga
 Stenbergsgränd (1 097 m2) – funktion missbruk/beroende
Stor del av befintlig yta, 1097 kvm på Stenbergsgränd och 1470 kvm på
plan 3 Kungsgatan, har inte investerats i eller underhållits på många år och
därför är hyran lägre per kvm än för tillkommande lokalyta.
Socialförvaltningen har bedrivit verksamhet i nuvarande lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan under 17 år. Lokalerna är ur
brukarperspektiv ändamålsenliga, centralt belägna och lättillgängliga. För
närvarande hyrs våning tre i fastigheten och våning fyra är nu tillgänglig att
hyra. Lokalerna på våning tre används fullt ut och bedöms inte kunna
inrymma fler medarbetare än de som nu arbetar där.
Lokalerna på Stenbergsgränd, som inrymmer funktionen missbruk- och
beroende, är inte tillfyllest ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt. Personal
i verksamheten har under senare år varit mycket missnöjda med lokalerna
forts
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§ 96 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
vad gäller framför allt ventilation. Fastighetsägaren har ej visat något större
intresse av att åtgärda problemen. Lokalerna används idag fullt ut och
inrymmer kontorsarbetsplats för ett 20-tal medarbetare samt
verksamhetsanpassade utrymmen för missbruks- och beroendevård.
Lokalerna på Ronnebygatan är arbetsplats för ett 10-tal medarbetare och
inrymmer kontorsrum samt besöksutrymmen för verksamheten, som riktar
sig till ungdomar som söker ekonomiskt bistånd. Dessa lokaler är
funktionella och trivsamma, men kan lämnas till fördel för de
samordningsvinster som finns i ett samgående med övriga
verksamhetsdelar, vilket också är en uttalad politisk ambition.
För att kunna möta upp mot de lokalbehov denna samlokalisering kräver
så har ett flertal alternativ för ny lokalisering utretts under 2012 och 2013.
Initialt utreddes om det fanns några kommunala lokaler, inklusive
Karlskronahems och Kruthusens lokaler, som kunde svara upp mot det
behov verksamheten ställer. Dock fanns det ej några lediga sådana lokaler
inom det kommunala beståndet som skulle kunna vara ett alternativ varför
flera olika externa alternativ utreddes.
Alternativ 1 - Ericsson huset som ska tomställas. Där finns stora
kapitalkostnader efter tidigare ombyggnad till kontorslandskap. Hyran är
utan anpassning till vår verksamhet över 1 600 kr/kvm.
Alternativ 2 - Gamla länsstyrelsens lokaler som bedömdes att ej vara
ändamålsenliga med bland annat endast en entré.
Alternativ 3 - det liggande förslaget, utreddes och befanns vara det bästa
alternativet både ur ekonomiskt, verksamhetsmässigt och
säkerhetsmässigt perspektiv.
Förhandlingar om att utöka vuxensektionens lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan har pågått under våren/sommaren 2013
mellan fastighetsägaren PBA Karlskrona Malmö AB, socialförvaltningen
och fastighetsavdelningen. Förhandlingarna har nu efter många turer fram
och tillbaka utmynnat i ett förslag på avtal med förnyat och utvidgat
hyresavtal av våning tre samt förhyrning av större delen av våning fyra i
fastigheten. Den nya sammanlagda ytan blir 2 830 kvm och 278 kvm
mindre, än de ytor som finns i nuvarande lokaler. I den aktuella lokalen på
plan 3-4 görs investeringar som belastar hyran. Ett sätt att pressa ner
hyresnivån är att skriva ett längre avtal och därmed skriva av investeringen
på en längre tidsperiod.
En jämförelse i samma fastighet är Komvux lokaler på 2 430 kvm med en
hyra på 3 650 tkr/år, vilket blir 1 502 kr/kvm.
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§ 96
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
Verksamheten inom vuxensektionen är intensiv med ett stort antal
besökare dagligen. Ett samgående för sektionens samtliga
verksamhetsdelar i nuvarande och nu tillgängliga tomma lokaler på Norra
Kungsgatan är önskvärt att genomföra utifrån de krav som verksamheten
ställs inför utifrån samordning av insatser till vuxna. En fortsatt lokalisering i
åtskilda lokaler inom sektionen bedöms förhindra de samordningseffekter
och utvecklingskrav som vuxensektionen förväntas leva upp till.
Hela vuxensektionens verksamhet bedöms med fördel kunna rymmas på
våning tre och fyra i lokalerna på Norra Kungsgatan/Vittusgatan.
Verksamheten kommer att rymma gemensamma entréer för olika
ändamål, kontorsutrymmen, besöksrum, sammanträdesrum, särskilt
anpassade verksamhetsutrymmen för gruppverksamhet och
personalutrymmen. Våningsplanen kommer att ha interna förbindelser i
form av trappor mellan våningsplanen.
Lokalerna på Stenbergsgränd och Ronnebygatan lämnas i det att nya
lokaler tas i bruk enligt förslag på hyresavtal. Under förutsättning att avtal
tecknas enligt förslag och ombyggnad kan påbörjas på inledningsvis
våning fyra och därefter våning tre så kan verksamheten succesivt flytta ut
från nuvarande lokaler på Ronnebygatan och Stenbergsgränd. Inflyttning
beräknas enligt plan från halvårsskiftet 2014 och under senare halvåret
2014. Genom rabatterade hyror de första två åren kompenserar PBA
Karlskrona Malmö AB kommunen för de merkostnader som annars hade
blivit fallet med överlappande hyror.

Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
__________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2010.47.317

§ 97
Svar på medborgarförslag: Belysning på Bångs plan på Stumholmen
Eva Magnusson-Larsson, Karlskrona, har lämnat in ett medborgarförslag
om belysning på Bångs plan, vilket föreslås ske i första hand med
belysning av Bastion Kungshalls murar eller alternativt med sedvanlig
belysning längs gångstråket över Bångs plan. Som motivering anges att
belysningen skapar en tryggare utemiljö och underlättar för
kommuninvånares promenader samt att en belysning på Bastion
Kungshalls murar förstärker världsarvet.
Tekniska förvaltningen har erhållit medborgarförslaget för yttrande och vill
med anledning därav anföra följande:
Bastion Kungshall är ej längre i kommunal ägo utan har övertagits av privat
fastighetsägare. Förslag om belysning av Bastionens murar är därför i
första hand en fråga för den nya fastighetsägaren.
Alternativet med sedvanlig belysning på stolpar (4 -5 st) bedöms ej vara
lämpligt med hänsyn till den unika miljön och den relativt höga
investeringskostnaden. För de kommuninvånare som önskar promenera
under den mörka årstiden finns alternativen att välja de gångstråk och
vägar på Stumholmen som idag är belysta.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2011.643.339

§ 98
Svar på medborgarförslag: Rastplats för hundar samt bättre
skyltning och gräsklippning på Stumholmen
Kungshalls bostadsrättsförening på Stumholmen har i skrivelse till
Karlskrona kommun angett problem med att hundar släpps lösa när
hundägare kommer ut på Stumholmen och att hundägare inte alltid plockar
upp föroreningar efter sina hundar. Vidare anges att området med
gångstråk söder om föreningens fastigheter endast är 7-8 m brett mellan
huskropp och vatten på sina smalaste ställen. Med anledning av
ovanstående har bostadsrättsföreningen framfört följande önskemål:
Att ett område markeras som rastplats för hundar, samt att bättre skyltning
genomförs, visande att hundar inte får gå lösa.
Att Bostadsrättsföreningen Kungshall sköter – klipper – håller rent, på ett
avstånd på 3-4 m från fastighetens södra fasad. En markering på detta
avstånd från husfasaden görs av exempelvis den typ som finns i Hoglands
park runt planteringarna.
Kommunstyrelsen har översänt skrivelsen till Tekniska nämnden för
beredning. Tekniska förvaltningen vill med anledning därav anföra följande
synpunkter:
I lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun §§ 18 och 19 framgår
hundägares skyldighet att hålla hund kopplad och att plocka upp
föroreningar efter sin hund inom platser som angetts på särskild karta
(avser Trossö, Stumholmen med flera platser). Hundägare som kommer till
Stumholmen möts även vid Stumholmsbron av skyltar som talar om att
hund skall vara kopplad. Dessa skyltar finns även på flera platser ute på
Stumholmen, varför ytterligare skyltning bedöms ej vara nödvändigt.
Beträffande frågan om hundrastplats på Stumholmen har tidigare
diskuterats om lämpligheten av en hundrastplats, varvid beslutades att så
ej skulle ske. Bångs plan används sommartid av många Karlskronabor för
sol och bad samt kvällstid för grillning mm. En hundrastgård kräver att man
forts
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§ 98 forts
Svar på medborgarförslag: Rastplats för hundar samt bättre
skyltning och gräsklippning på Stumholmen
grusar av och stängslar in rastgården, vilket ej är förenligt med
områdesbestämmelserna för Stumholmen.
Beträffande bostadsrättsföreningens önskemål om att avgränsa och själva
sköta ett område på kommunal mark cirka 3 - 4 meter söder om sina
fastigheter (mot vattnet) är ej heller detta förenligt med
områdesbestämmelserna. Vid exploatering av Stumholmen angavs att all
mark längs kajer och stränder skulle vara tillgänglig för allmänheten. En
avgränsning, enligt bostadsrättsföreningens önskemål, skulle motverka
detta och uppfattas som en privatisering av kommunal mark.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.296.450

§ 99
Svar på medborgarförslag: Papperskorgar på allmänna platser ska
bytas ut till sorterbara papperskorgar
Louise Remle, Lyckeåborg, föreslår i ett medborgarförslag att
papperskorgar på allmänna platser ersätts av sorterbara papperskorgar.
Som motivering anges att för att uppnå hållbar utveckling måste man bli
bättre på att sortera. För att uppnå detta är det bra om folk får upp ögonen
för detta genom att byta ut papperskorgarna till sorterbara papperskorgar
på allmänna platser.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande synpunkter:
Tekniska förvaltningen har tidigare på försök placerat ett antal sorterbara
papperskorgar. Tyvärr kunde konstateras att sorteringsgraden inte blev
vad man hoppats på, varför soporna ändå måste tas omhand osorterat.
Förvaltningens bedömning är därför att det i nuläget inte är försvarbart att
byta ut alla papperskorgar på allmänna platser och att medborgarförslaget
bör avslås.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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§ 100
Delegation
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Anbud toalettbyggnad med
miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun, Hallarum 2013
TN.2013.924.052
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Anbud toalettbyggnad med
miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun, Pettersvik 2013
TN.2013.925.052
3. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Anbud toalettbyggnad med
miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun, Aspö 2013
TN.2013.956.052
4. Disposition av 2011 års anslag för slamsugare till investeringsprojekt
Hjullastare Wille II
TN.2013.1184.310
5. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Kaffestugan Wämöparken.
TN.2013.1201.334
6. Disposition av 2012 års anslag för Klumpanslag Hamnen till
investeringsprojekt Pir Garpahamnen.
TN.2013.1202.556
7. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Rådhuset, installation
kyla.
TN.2013.1254.299
8. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt Tullskolan Fyren, omb
för fritids.
TN.2013.1257.291
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§ 100 forts
Delegation
9. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt
Toalettbyte Aspö badplats.
TN.2013.1300.822
10. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt
Toalettbyte Hallarums badplats.
TN.2013.1301.1822
11. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt
Toalettbyte Torhamns badplats.
TN.2013.1302.822
12. Disposition av 2013 års anslag för Stumholmens badplats till
investeringsprojekt Stumholmens badplats.
TN.2013.1303.822
13. Disposition av 2012 års anslag för Handikappanpassning
gata/busshållplatser till investeringsprojekt GC-väg överfarter.
TN.2013.1304.312
14. Disposition av 2013 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
Gata till investeringsprojekt Överbyggnad sopmaskin.
TN.2013.1305.310

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 101
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 3 oktober 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 17 september 2013
c. Tekniska nämnden den 24 september 2013
d. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-10-03
2. Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2013 § 158
Resepolicy för Karlskrona kommun.
TN.2013.1147.029
3. Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2013 § 160
Yttrande över förslag till Cykelstrategi 2030
TN.2013.280.510
4. Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2013 § 185
Förslag att avbryta rekryteringsprocess förvaltningschef
Tekniska förvaltningen.
TN.2013.1146.023
5. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 98
Svar på medborgarförslag om att använda järnvägstunneln
genom Trossö som cykelväg.
TN.2011.1295.312
6. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 99
Svar på medborgarförslag om järnvägstunneln under Stortorget
görs om till Sveriges längsta parkeringshus.
TN.2011.1384.315
forts
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§ 101 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 100
Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid
utfarten köpcentret Amiralen.
TN.2012.635.512
8. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 102
Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo
TN.2012.1264.332
9. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 103
Avsägelser av kommunala uppdrag
TN.2013.1230.102
10. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 108
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola.
TN.2011.912.291
11. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 109
Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
TN.2013.1240.103
12. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 112
Miljöprogram för Karlskrona kommun.
TN.2013.1228.400
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 september 2013 § 62
Förslag till beslut avseende viss lokalanpassning av Rosenholm.
TN.2013.1244.291
14. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut den 10 september 2013
Mål nr 3121-13
Offentlig upphandling; nu fråga om avskrivning
TN.2013.576.052
15. Länsstyrelsens beslut den 30 september 2013, Dnr 505-2403-2013
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om
avhjälpandeåtgärd
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
TN.2013.532.423
forts
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§ 101 forts
Meddelanden
16. Länsstyrelsens beslut den 13 september 2013, Dnr 434-2783-13
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av
byggnadsminnet Varmbadhuset på fastigheten Nauckhoff 15,
Karlskrona kommun
TN.2013.1166.292
17. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 195
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
TN.2012.1109.225

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 17.
_______
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§ 102
Övrigt
Avtackning av förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningschef Anders Jaryd slutar på egen begäran sin tjänst som
förvaltningschef den 31 oktober 2013. Ordförande Tommy Olsson (KD)
avtackar förvaltningschefen med orden ”kunnig, påläst och saklig” samt
överlämnar en blomsterbukett som tack för mycket gott samarbete.
Förvaltningschefen
Claes-Urban Persson (S) instämmer i ordförandens avtackningsord till
förvaltningschef Anders Jaryd samt ställer fråga om vem som blir
förvaltningschef nu. Ordförande Tommy Olsson (KD) svarar att
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd blir tillförordnad de närmaste dagarna.
Kommunledningsförvaltningen strävar efter att anställa en förvaltningschef
med ett korttidsavtal tills organisationsförändringen är löst. Om det
misslyckas kommer man att använda sig av chefs-inhyrning den period
som behövs.
Stängning av Vedebyskolans kök
Claes-Urban Persson (S) önskar en föredragning av fastighetschef Anders
Kumlin gällande stängningen av Vedebyskolans kök p.g.a.
byggnadstekniskt fel på nästa nämndsammanträde. Ordförande Tommy
Olsson (KD) svarar ja på denna önskan.
Jämjö Kyrkskola
Jörgen Johansson (C) ställer fråga om besked gällande Jämjö Kyrkskola.
Ordförande Tommy Olsson (KD) svarar att besked kommer så snart Barnoch ungdomsnämnden svarat. John-Erik Danerklint (S) påpekar att han
har uppfattat det som om att man bygger där nu. Ordförande svarar att
frågan ska tas upp i nästa nämnd.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 november 2013.
§ 103. Information
-

a. Stigande havsnivåer

-

b. Personalnyckeltal Tekniska förvaltningen, mätperiod 2012.12 – 2013.09

-

c. Bevakningsföretagens avtal

-

d. Jämjö Kyrkskola

-

e. Stängning av Vedebyskolans kök
Extra informationspunkter:

-

f. Färdriktning för Wämöparken

-

g. Ny förvaltningschef

-

h. Reviderad sammanträdesplan för Tekniska nämnden 2014
§ 104. Förslag Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
§ 105. Förändring av kommunala byggnader, Bommen 31
§ 106. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
§ 107. Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
§ 108. Svar på motion: Belysning längs Mörtövägen i Rödeby
§ 109. Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan – Kummingatan i Hässlegården. Återremiss.
§ 110. Svar på medborgarförslag: Upprensning och sanering kring befästningen
Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen
§ 111. Svar på motion: Tillåtande av hundbad på allmänna badplatser
§ 112. Svar på medborgarförslag: Regelbunden uppsamling av skräp som samlats vid
t ex brofästen och liknande inbuktningar runt stränder i centrala Karlskrona
§ 113. Svar på medborgarförslag: Förstärkt belysning vid övergångsställen på
Drottninggatan
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§ 114. Svar på medborgarförslag: Skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa
resecenter
§ 115. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 116. Meddelanden
Extra ärende:
§ 117. Ansökan om medel ur fågelfonden 2013
§ 118. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 26 november 2013 kl. 14.00 – 16.40

Beslutande

Ordförande

Tommy Olsson (KD)

1:e v ordf.
2:e v ordf.

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl. 14.00 – 16.25 §§ 103 - 117
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Lindy Olofsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Anna Ottosson (M)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Stf Förvaltningschef Karl-Johan Svärd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
Hamnchef Bo Lindsjö
Studerande Eric Torkelsson kl. 14-00 – 15.20
§ 103 a - f
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Patrik Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 103 - 118

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 103 – 118

Justeringsledamot

……………………………………
Patrik Stjernlöf §§ 103 - 118

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 103
Information
-

a. Stigande havsnivåer
Praktikant/student miljö- och geovetenskap, Eric Torkelsson,
informerar.

-

b. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod
2012.12 – 2013.09
Ordförande Tommy Olsson (KD) informerar.

-

c. Bevakningsföretagens avtal.
Fastighetschef Andes Kumlin informerar.

-

d. Jämjö Kyrkskola.
Fastighetschef Andes Kumlin informerar.

-

e. Stängning av Vedebyskolans kök.
Fastighetschef Andes Kumlin informerar.
Extra informationspunkter:

-

f. Färdriktning för Wämöparken.
Ordförande Tommy Olsson (KD) och ställföreträdande förvaltningschef
Karl-Johan Svärd lyfter fråga om att nämnden bör ta ut en färdriktning
för Wämöparken samt efterfrågar synpunkter på utkast kring denna.

-

g. Ny förvaltningschef.
Ordförande Tommy Olsson (KD) informerar att Carl-Martin Lanér blir ny
förvaltningschef från den 1 januari 2014.

-

h. Reviderad sammanträdesplan för Tekniska nämnden 2014.
Ordförande Tommy Olsson (KD) redogör för ändrade
sammanträdesdagar i januari, mars samt november 2014.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Projektingenjören
Akten

TN.2013.280.510

§ 104
Förslag Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
Bakgrund
Sedan hösten 2012 har Tekniska förvaltningen arbetat med att ta fram en
Cykelstrategi för kommunen.
Karlskrona kommuns cykelstrategi ska bidra till att utveckla och förbättra
Karlskrona som en cykelkommun. Cykeln är viktig i den framtida
samhällsutvecklingen – den är miljövänlig, tyst och tar liten plats. Cykeln
ger också möjlighet för att få in mer motion i vardagen, något är viktigt då
många idag rör sig för lite. Ökad cykeltrafik kan alltså bidra till en bättre
miljö, bättre folkhälsa, minskad trängsel på bilvägar och frigjorda
parkeringsplatser. Inte bara cyklisterna själva blir vinnare utan alla som rör
sig eller vistas i Karlskrona.
Visionen för det kommande arbetet med cykling är att år 2030 ska cykeln
tillsammans med gång och kollektivtrafik vara det självklara transportvalet i
Karlskrona. De gena och välskötta cykelvägarna gör det enklare för alla att
cykla. Cykelstrategins mål är att öka antalet cykelresor och få fler att tycka
att Karlskrona är en bra cykelkommun samt minska risken att cyklister
skadas i trafiken.
Den långsiktiga målsättningen för arbetet med cykling i Karlskrona
kommun fram till år 2030 är att minst 30 procent av kommuninvånarna
cyklar året runt till arbete eller skola, att minst 75 procent av invånarna
tycker att Karlskrona är en bra cykelkommun och att risken att skadas i
trafiken halveras. Detta långsiktiga mål har brutits ner till ett mål för
perioden fram till 2016 då målsättningen är att minst 10 procent av
kommuninvånarna ska cykla till arbete eller skola, 50 procent av invånarna
ska tycka Karlskrona är en bra cykelkommun och risken att skadas i
trafiken ska minska med 10 procent.
De åtgärder som föreslås i strategin är indelade i fyra huvudområden:
Information och marknadsföring, Infrastruktur, Utredningar samt
Uppföljning. Totalt föreslås investeringar på 3,5 miljoner kronor under
perioden 2014-2016 samtidigt som det föreslås att två miljoner används
årligen till information och ökat underhåll.
forts
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§ 104 forts
Förslag Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
Cykelstrategin har varit ute på remiss under sommaren och hösten. Totalt
har 16 remissvar kommit in. Hur dessa remissvar behandlas framgår av
särskild bilaga.
Cykelstrategin har behandlats i tekniska nämndens trafikutskott den 3
oktober 2013.
Åke Håkansson (S) ger beröm för gott arbete med Cykelstrategin.
Ordförande Tommy Olsson (KD) instämmer.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att anta Cykelstrategi 2030 med Trafikutskottets förslag om att cykelvägen
mellan Augerums kyrka och Spandelstorp ska finnas med på bilden på
sidan 22.
_________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2012.6.253

§ 105
Förändring av kommunala byggnader, Bommen 31
Bommen 31 (Hästö medborgarhus) fördes i början av 2012 fram som en
av sju kommunala fastigheter som föreslogs försäljas. Tekniska nämnden
biföll försäljning i samtliga sju fall, TN 31 januari 2012 § 4. I
kommunstyrelsen, 6 mars 2012 § 72, återremitterades tre av de sju
fastigheterna, bl.a. Bommen 31, till tekniska nämnden för ny beredning. I
Bommen 31:s fall rörde återremissen att utröna huruvida det kunde finnas
något kommunalt behov av denna fastighet, nu eller i framtiden.
Denna fråga är nu utredd och inga förvaltningar, som skulle kunna vara
aktuella, kan se något behov av fastigheten, varken i nutid eller i framtiden.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten
Bommen 31.
________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.235.042

§ 106
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet. Delårsrapport per
oktober 2013 och prognos 2013 överlämnas till tekniska nämnden för
behandling och beslut enligt bifogad handling.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten överensstämmer med budget.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med budget.
Uppdrag/ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning, drift och underhåll av fastigheter, gator
och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vattenoch avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt
civilförsvarsanläggningar.
Budgetramar och resultatkrav
Total budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 70,5
mnkr efter senaste avstämningen med kommunledningen 2013-10-31 och
exkl. VA-verksamheten uppgår budgetramen till 72,8 mnkr.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 2,3 mnkr.
Ekonomi
Budgetavvikelse för perioden för tekniska förvaltningens verksamheter
minus = negativt resultat
i tkr

Vht-område TF

Resultat

Budget-

för perioden

omslutning

avvikelse

inkl

mot budget

kommunbidrag

Centrala verksamheter

-1 168

11 303

Gata/park

-1 129

94 388

Hamn

663

15 952

Fastighet

-2 893

466 189

Renhållning
Summa

2 892
-1 636

51 375
639 207

Budgetavvikelse för Tekniska nämndens verksamheter exkl. VAverksamhet för perioden, -1 636 tkr
Sign

Sign

Sign
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§ 106 forts
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
Kommentarer till periodens budgetavvikelser:


Gata/parkverksamhetens negativa avvikelse på 1,1 mnkr beror på
ökade kostnader för vinterväghållning, akuta underhållsinsatser,
städning samt kostnader för ej planerade uppdrag.
 Fastighetsavdelningens negativa avvikelse på 2,9 mnkr består av
positiva och negativa avvikelser och
de större positiva avvikelserna är:
o värmekostnaderna +2,7 mnkr
o elkostnaderna +1,8 mnkr
o hyresintäkter + 1,1 mnkr
o kapitalkostnaderna +2,9 mnkr och beror främst på förseningar i
investeringsprojekten
de större negativa avvikelserna är:
o löpande underhåll, -1,9 mnkr
o planerat underhåll, - 3,6 mnkr
o externa hyreskostnader -2,2 mnkr
kostnader för snö- och halkbekämpning, - 1,4 mnkr
 Hamnavdelningens positiva avvikelse på 0,6 mnkr beror på lägre
mediakostnader, senarelagd implementering av hamnsystem och
vakant hamnchefstjänst.
 Centrala verksamheters negativa resultat på 1,2 mnkr beror på
uppdrag som utförts men som i dagsläget inte kan belasta något
kostnadsställe (framtida investeringsprojekt)
 Renhållningens positiva budgetavvikelse beror på att renoveringen
av de två återstående återvinningscentralerna ej kommit igång som
planerat.
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, -1 966 tkr
minus = negativt resultat
i tkr

Vht-område

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget

Vatten- och avlopp

-1 966

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
140 650

Budgetavvikelsen beror till största delen på
 lägre intäkter från konsumtionsavgifterna än budget
 kostnader för framtagande av ny VA-plan vilket inte var budgeterat
 lägre underhållskostnader med anledning av planerad lägre
underhållstakt inom avloppsverksamheten än budgeterat samt
 lägre faktiska räntekostnader för finansverksamheten än budget
forts
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§ 106 forts
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
Investeringar
I investeringsredovisning ingår överförda medel från 2012 enligt
beslut i kommunfullmäktige 2013-06-18 § 89.
Investeringsuppföljning 2013, status 2013-10-31
i tkr
471 802

Budget t o m 2013
Avslutade investeringar 2013
Resultat avslutade projekt

66 723
893

Ej påbörjade investeringar
Ej påbörjade investeringar, över till 2014

28 246
6 450

Pågående investeringar

369 490

- varav bokförda utgifter t o m oktober 2013
- varav prognos resterande 2013
- prognos över till 2014

262 466
59 924
47 099

Förändringar av budgetram för tekniska förvaltningen 2013
redovisas nedan:
41 investeringsprojekt har avslutats under perioden.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 2013-11-11.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning 2013-10-31
________
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Datainspektionen
Kommunledningsförvaltningen
Personalspecialist TF
Förvaltningschefen TF
Birgitta Dahl
Akten

TN.2013.1410.005

§ 107
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet och
föreslår att Birgitta Dahl utses till nytt personuppgiftsombud för
förvaltningen i enlighet med 36 § personuppgiftslagen. Birgitta kommer,
efter beslut tagits, att genomgå Datainspektionens ”Grundkurs för
personuppgiftsombud” vid första tillgängliga kurstillfälle.

Tekniska nämnden beslutar
1. att med stöd av 36 § personuppgiftslagen utse Birgitta Dahl till
personuppgiftsombud för tekniska förvaltningen med uppgifter enligt
38-42 §§ samma lag, samt
2. att meddela förändringen till Datainspektionen.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2013.1465.317

§ 108
Svar på motion: Belysning längs Mörtövägen i Rödeby
Stefan Lundin (FP) har i en motion hemställt att fullmäktige skall ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och verkställa att
trafiksäkerhet med belysning längs Mörtövägen etableras. Som motivering
anges att Mörtövägen saknar belysning cirka 150 m efter korsningen
Mörtövägen/Stationsvägen mot Hökamåla och Mörtsjöåsen. Vidare anges
att bebyggelsen runt gamla Hökamåla skola uppgår till ungefär 30-40 hus,
att trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter samt skolbarn ej är
tillfredställande samt att skolbussen trafikerar vägen med fyra till fem stopp
längs vägen.
Tekniska förvaltningen har erhållit motionen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Förvaltningen har med anledning av ovanstående motion erhållit offert från
områdets eldistributör, Rödeby Elverk, med tre olika utförandealternativ.
Offererade priser är:
Alt.1 Heltäckande från befintlig belysning
35 armaturer
Alt. 2 Belysning i tre grupper
17 armaturer
Alt. 3 Belysning vid 4 hållplatser för skolskjutsbuss
8 armaturer

517 tkr exkl. moms
274 tkr exkl. moms
164 tkr exkl. moms

Ökade driftkostnader beräknas till cirka 4-18 tkr/år beroende på
utbyggnadsalternativ.
Tekniska förvaltningen har inga budgeterade investeringsmedel för utökad
gatubelysning. Med varje investering i gatubelysning följer även ökade driftoch underhållskostnader som bör beaktas i det årliga budgetarbetet.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) vill att förvaltningen undersöker möjligheten att köpa in
LED-belysning utan elanslutning och yrkar att ärendet återremitteras.
forts
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§ 108 forts
Svar på motion: Belysning längs Mörtövägen i Rödeby
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2013.386.339

§ 109
Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan – Kummingatan i Hässlegården. Återremiss.
Bengt Andrén, Karlskrona har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Tekniska förvaltningen har avgett yttrande, vilket behandlades av tekniska
nämnden den 26 augusti 2013 (§ 63, bifogas) varvid beslutades att
återremittera ärendet till förvaltningen med syftet att undersöka om
föräldrarna själva kunde utföra rensning av sly.
Tekniska förvaltningen vill med anledning därav komplettera tidigare
yttrande med följande synpunkter:
Den i medborgarförslaget angivna grusbacken är idag en knappt en meter
bred upptrampad stig i skogsmark. Om området skall användas som
pulkabacke är bedömningen att backen bör ha en bredd på cirka 3-4
meter. Detta innebär en relativt omfattande rensning av sly, uppfyllnad
med jordmassor samt borttagning av stenar och träd. Kvarstående träd och
stenar bör ”invallas” med förslagsvis halmbalar eller liknande vilket
vanligen sker i Amiralitetsparken varje vinter.
Om det finns intresserade föräldrar måste ändå allt ris transporteras bort
av kommunen samt även övriga ovan angivna åtgärder utföras av
kommunen. Därmed blir pulkabacken en kommunal anläggning där
kommunen har ansvar för tillsyn och säkerhet. Tekniska förvaltningen har i
nuläget inga resurser för detta ändamål.
Tekniska förvaltningen vidhåller tidigare yttrande i ärendet med
komplettering av ovan angivna synpunkter.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2011.759.339

§ 110
Svar på medborgarförslag: Upprensning och sanering kring
befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen
Olle Melin, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. I skrivelsen anges att försvarslinjerna vid Oscarsvärn anlades
på 1880-talet och var en viktig del av stadens ryggförsvar. Motsvarande
anläggning i öster kallas Sunnabatteriet, vilket genom kommunens försorg
fått en viss uppsnyggning genom röjningsarbeten. Beträffande
Hästöbatteriet, anläggningen intill Koholmens reningsverk, anges denna
vara i bedrövligt skick. I medborgarförslaget föreslås en upprensning kring
området, borttagning av viss vegetation och sanering av själva
befästningsdelen. Vissa av bunkrarna borde därefter kunna vara öppna för
besökare. Vidare föreslås en skyltning av anläggningen för att förstå rollen
av försvaret i 1800-talets Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Kommunen har, i samråd med Länsstyrelsen, utfört röjningsarbeten vid
den östra anläggningen, Sunnabatteriet, då anläggningen med sitt
”publika” läge intill Infartsleden kan anses vara intressant för allmänheten.
Länsstyrelsen svarar för klottersanering av anläggningen. Det i
medborgarförslaget angivna Hästöbatteriet ligger intill Koholmens
reningsverk, är betydligt mer nergånget, men har inte samma ”publika”
läge som Sunnabatteriet.
Förvaltningen har varit i kontakt med Kulturkompaniet i Blekinge AB som är
intresserade av att på egen bekostnad restaurera Hästöbatteriet och de
har redan börjat utföra röjningsarbeten inom området och kommer att
fortsätta utföra de åtgärder som framförs i medborgarförslaget. Tekniska
förvaltningen saknar resurser att tillmötesgå medborgarförslagets idéer och
anser inte att det finns något kommunalt intresse i denna anläggning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Sign
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1117.339

§ 111
Svar på motion: Tillåtande av hundbad på allmänna badplatser
Christopher Larsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen skall
tillåta hundbad på allmänna badplatser. Som skäl anges att det är en myt
att hundar förorenar på de platser där de vistas. Om hunden rastas innan
den kommer till badplatsen och får göra sina behov där människor inte
badar ser han inga problem.
Tekniska förvaltningen har erhållit motionen för yttrande och vill med
anledning därav anföra följande:
Frågan om hundbad på badplatser har behandlats i kommunfullmäktige
senast under 2011 (KF.2011.05.26 § 92) varvid beslutades att avslå
förslaget med motivering att badvattenprover kan ge värden (på grund av
föroreningar från hundar) som innebär att man tvingas stänga badplatser.
Vidare av hänsyn till att barn och vuxna kan vara rädda för hundar.
Däremot är det tillåtet att kopplade hundar får vistas på allmänna
badplatser. Beslutet motiverades också med att det finns stora
kuststräckor utanför allmänna badplatser där hundar kan bada.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1367.338

§ 112
Svar på medborgarförslag: Regelbunden uppsamling av skräp som
samlats vid t ex brofästen och liknande inbuktningar runt stränder i
centrala Karlskrona
Roland Hansson, Karlskrona, har lämnat in ett medborgarförslag i vilket
föreslås rubricerade åtgärder. Som motivering anges att det ofta, efter
kraftigt blåsväder, samlas skräp såsom förpackningar, plastbackar, skyltar
m.m. vid de strandfickor som finns runt Trossö, Saltö och Långö. Som
exempel anges Kungsbron, Saltö- och Långöbroarna.
Förslaget är att kommunen, var 14:e dag, kör runt och med en lång skopa
håvar upp skräpet. Arbetsinsatsen bedöms av förslagsställaren motsvara
en halvdags arbete för en man.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Tekniska förvaltningen saknar resurser för utförande enligt
medborgarförslagets intentioner. Däremot kan begränsade enstaka
punktinsatser ske vid speciella tillfällen som vid behov bedöms vara
nödvändiga.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Trafikingenjören
Akten

TN.2013.199.317

§ 113
Svar på medborgarförslag: Förstärkt belysning vid övergångsställen
På Drottninggatan
Torbjörn Lindholm, Lyckeby, har lämnat in rubricerat medborgarförslag och
angett som syfte att minska risken för olyckor. Motiveringen är mycket
trafik, främst morgon och eftermiddag med bilar, cyklar och gående på väg
till jobb, skola och dagis där många är trötta och stressade för att komma i
tid. Vidare anges att vägbanan är mörk, ofta blöt och att bilister har immiga
och ibland isiga rutor, fotgängare som saknar reflexer mm.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra
följande:
Den gatubelysning som idag finns längs Drottninggatan är likvärdig med
den belysning som finns på hela Trossö längs gator och i gatukorsningar.
Väldigt få trafikolyckor har registrerats totalt sett de senaste tio åren på
Drottninggatan, och endast en trafikolycka med fotgängare under
november månad, och denna berodde varken på väderlek eller på
ljusförhållanden.
Det finns även trafiksäkerhetsrisker med att enbart belysa övergångsstället
med extra belysning, då det innebär att gående som passerar utanför den
belysta zonen ej blir belysta och då löper större risk att råka ut för en
trafikolycka.
Den totala kostnaden för specialbelysning i korsningarna bedöms bli hög,
då inte bara korsningarna med Drottninggatan utan även övriga korsningar
på Trossö bör ses över, varför denna fråga bör hanteras i samband med
framtida budgetarbete. Någon allmän policy för hur belysningen på Trossö
skall utformas finns inte idag men borde tas fram med utgångspunkt från
bland annat kommunens stadsmiljöprogram.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Trafikingenjören
Akten

TN.2013.388.315

§ 114
Svar på medborgarförslag: Skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa
resecenter
Ulf Sejlert, Karlskrona, har inkommit med ett medborgarförslag om att
iordningställa grusplanen vid den gamla ishallen samt planen söder om
Gamla Infartsvägen som parkering. Vidare föreslås att
landstingets/kommunens buss, som redan nu trafikerar lasarettsområdet,
utökar sin väg till detta nya parkeringsområde så blir parkeringen tillgänglig
för lasarettsbesökare, pendlare med tåg, besökare till Bergåsa
handelscentrum m.fl.
Som motivering anges att redan idag finns parkeringsproblem kring
Bergåsa centrum i samband med större möten vid landstinget/Region
Blekinge samt Pingstkyrkans öppethållande och problemen blir inte mindre
efter utbyggnad av Bergåsa tågstation. Förslag om att bygga parkering på
parkmarken söder om Pingstkyrkans secondhandbutik anser
förslagsställaren vara felaktigt då grönområdet används av barn och
ungdomar för bollspel och lekar mm.
Tekniska förvaltningen har erhållit medborgarförslaget för yttrande och vill
med anledning därav framföra följande:
I samband med utbyggnad av Bergåsa tågstation finns möjlighet att
anordna 10-14 st. parkeringsplatser för tågpendlare längs Sunnavägen på
de ytor som idag utgör bussfickor vid Monsunen.
Den i medborgarförslaget föreslagna parkeringsytan vid gamla ishallen är
idag avstängd efter klagomål från boende i Annebo på grund av störande
buskörning med personbilar. Området är dessutom idag den enda plats
som används för övningskörning (utbildning) för lastbilskörkort. Platsen är
också i nuläget den enda plats större som används för besökande cirkusar.
Övrig parkeringsplats som anges i medborgarförslaget är den
iordningställda parkeringsytan mittemot planen för gamla ishallen (f.d.
tennisbanorna). Dessa ytor bedöms i nuläget kunna täcka behovet för olika
kategorier av besökare till Bergåsa resecenter, lasarettet samt besökare till
Wämöparken. Om ytterligare parkeringsbehov uppstår framöver
forts
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§ 114 forts
Svar på medborgarförslag: Skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa
resecenter
kan frågan om parkering på planen för gamla ishallen åter aktualiseras.
Beträffande förslag om att låta landstingets/kommunens buss som redan
idag trafikerar lasarettsområdet, utöka sin väg till ovan angivet
parkeringsområde, har förvaltningen haft samråd med Blekingetrafiken om.
Den gemensamma bedömningen är att en utökning av bussens
linjesträckning i nuläget ej är realistisk. Detta med hänsyn till att den
dagliga nyttjandegraden av parkeringsområdet (med behov av
busstransport) ej är tillräcklig samt de negativa konsekvenser som längre
väntetider innebär för de resenärer som idag nyttjar busslinjen inom
lasarettsområdet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________
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§ 115
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Holmsjö skola Moduler
TN.2013.577.052
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ombyggnad Holmsjö skola
TN.2013.676.052
3. Anbudsprotokoll: Hjulhammar Golvbyte
TN.2013.1253.050
4. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Gäst och småbåtshamn,
Stadsmarinan, Karlskrona kommun
TN.2013.1200.052
5. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Torgbacken, tillgänglighetsanpassning
TN.2013.1325.299
6. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt V Marks IP,
vattenspridare
TN.2013.1356.821
7. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt
Wämöskolan, lokalanpassning
TN.2013.1359.291
8. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Wämöparken omklädningsbyggnad
2013
TN.2013.1361.339
9. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Långö badplats belysning
TN.2013.1362.822
forts
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§ 115 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2013 års anslag för diverse VA-ledningar om 7.000.000
kronor till Fiberkommunikation.
TN.2013.1396.340
11. Disposition av 2011 års anslag för Slamsugare till investeringsprojekt
Traktor 2013
TN.2013.1408.310
12. Beslutsattestanter fr. o m 2013-11-01

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 116
Meddelanden
1. Protokoll
a. Båtrådet den 9 september 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 22 oktober 2013
c. Tekniska nämnden den 29 oktober 2013
2. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2013, Dnr 555-3061-2013
Underrättelse om driftstörning avseende havererad backventil vid
Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun
TN.2013.1191.351
3. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2013, Dnr 555-3136-2013
Underrättelse om driftstörning gällande anmälan om reparationsarbete vid pumpstation Hästkvarnen i Karlskrona kommun.
TN.2013.1190.352
4. Länsstyrelsens beslut den 15 oktober 2013, Dnr 521-304-2012
Ansökan om tillstånd att anlägga parkeringsplatser inom Knösö
naturreservat i Karlskrona kommun.
TN.2013.1079.308
5. Länsstyrelsens beslut den 16 oktober 2013, Dnr 431-2760-13
Beslut om särskild utredning, steg 2, i samband med uppförande
av ny fisktrappa i Lyckeby ån, Karlskrona kommun.
TN.2011.848.435
6. Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2013, Dnr 555-2107-2013
Underrättelse om driftstörning gällande underhållsarbete vid pumpstation Båtslipen i Karlskrona kommun.
TN.2013.757.352
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-11-26

25

Sammanträdesprotokoll

§ 116 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2013, Dnr 555-2372-2013
Underrättelse om driftstörning gällande anmälan om ny slamavvattningsutrustning på Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun.
TN.2013.1192.351
8. Länsstyrelsens beslut den 24 oktober 2013, Dnr 258-1470-2013
Ansökan om parkeringsförbud på Knösövägen.
TN.2013.635.514
9. Länsstyrelsens beslut den 29 oktober 2013, Dnr 258-2851-13
Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om varierande
högsta hastighet på väg 28, S Rödeby, Karlskrona kommun.
TN.2013.1222.511
10. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 196
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster.
TN.2013.976.050
11. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 198
Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
TN.2013.1307.006
12. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 199
Byte av sammanträdesdag
TN.2013.1312.006
13. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 15 oktober 2013 § 98
Budget 2014 och plan 2015-2016
TN.2013.588.041
14. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 118
Svar på medborgarförslag om att kommunen inrätta en
hundrastplats på Klinteberga.
TN.2012.1115.310
15. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 119
Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp.
TN.2013.559.339
forts
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§ 116 forts
Meddelanden
16. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 120
Svar på medborgarförslag om fler parkbänkar och en kiosk
på Fisktorget.
TN.2013.387.311
17. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 125
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
TN.2013.1404.001
18. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 128
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2013.
TN.2013.575.004
19. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
Verksamhet
TN.2013.574.041
20. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 132
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
TN.2010.547.312
21. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 122
Kommunala val
TN.2013.1230.102
22. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 127
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
TN.2013.1406.103
23. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 117
Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona
och Mjölby till ett officiellt namn.
TN.2013.1407.246

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 23.
_______
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1461.046

§ 117
Ansökan om medel ur fågelfonden 2013
Det finns idag 3 fågelflottar och 16 fågelbord. Fågelflottarna fylls med
havrekross och fågelborden med fågelfrön kontinuerligt, beroende på
väderlek i början och i slutet på året.
Fågelborden renoveras och underhålls under sommarhalvåret.
Elkonsumtionen är för att hålla en vattenpump igång och därmed isfritt.
Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp ombesörjer
fågelmatningen och underhållet av fågelborden.
Vi kommer att utöka antalet fågelbord med 3 st så det kommer totalt finnas
19st.
Vi ansöker också om extra medel för att tillverka och sätta upp ca 30
fågelholkar, vilket vi planerar att göra årligen framöver.
Transporter
El
El reparationer
Material renovering
Material nya bord
Material holkar
Fågelmat
Summa

44200: 6500:2000:2500:3000:5000:82000:145200:-

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om medel ur fågelfonden för 2013.
________
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Personalspecialist TF
Projektchef TF
Gata/Parkavdelningen
Trafikingenjören
Akten

§ 118
Övrigt
Anbud Gästhamnen
Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om anbudsförfarandet Gästhamnen och
café. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd och
fastighetschef Anders Kumlin svarar. Patrik Stjernlöf (M) begär
föredragning på nästa nämnd om vad anbudet gäller, vad som ingår och
när det ska vara klart.
Vakanser på Tekniska förvaltningen
Åke Håkansson (S) påpekar att det länge funnits ett antal vakanser på
Tekniska förvaltningen och vill därför ha en rapport om vad det handlar om
samt en planering för 2014. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan
Svärd tar med sig begäran till förvaltningen.
Parceller Saltö
Åke Håkansson (S) informerar att Miljö- och byggnadsnämnden inte hittar
några bygglov för stugor på parceller Saltö men invånarna är säkra på att
de har det. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd tar med sig
frågan till förvaltningen.
Lägesrapport Bergåsa
Åke Håkansson (S) efterfrågar lägesrapport om projektet Bergåsa
planskildhet. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att
information ska ges på nästa nämndsammanträde.
Lekplatsen Hoglands park
Åke Håkansson (S) ställer fråga om när man ska börja bygga för barnen i
Hoglands park. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar
att lekparken kommer att byggas under år 2014 men vattenleken kommer
senare.
Asfaltsbeläggning
Åke Håkansson (S) informerar att boende hört av sig då de sett hur asfalt
som blivit över vid lagning av potthål inte tas till vara utan slängs. Åke
Håkansson (S) ställer fråga om förvaltningen har provborrat för att
forts
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§ 118 forts
Övrigt
kontrollera att man får den tjocklek på asfalt som man betalar för.
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att bolaget
förvaltningen anlitar har uppmanats att laga potthål som upptäcks i
närheten av uppdraget samt att förvaltningen efter denna information ska
göra provborrningar. Ordförande Tommy Olsson (KD) anför att
asfaltsfrågan kan komma upp på nämndsammanträde i januari 2014.
Parkvägen i Nättraby
Patrik Stjernlöf (M) menar att Parkvägen, vägen som barnen från
Skillingenäs använder för att ta sig till centrala Nättraby, är för smal. Patrik
ställer fråga om det är kommunens väg och om vi kan göra något åt det.
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att det inte är
kommunens väg men att förvaltningen ska tillskriva Trafikverket i denna
fråga.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 17 december 2013.
§ 119. Ändring av föredragningslistan
§ 120. Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 121. Investeringstillstånd Bastionsgatan
§ 122. Investeringstillstånd Hoglands park
§ 123. Svar på medborgarförslag: Sätt upp BajaMaja eller motsvarande i Djupvik och
se till att soptunnorna inte tas bort
§ 124. Svar på medborgarförslag: Ta bort plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen
§ 125. Svar på medborgarförslag: Lekpark i Backabo
§ 126. Svar på medborgarförslag: Säker skolväg Hasslö
§ 127. Svar på medborgarförslag: En ramp på Gröna bron vid Galgamarkstrappan
§ 128. Svar på medborgarförslag: Julgran vid infarten till Karlskrona
§ 129. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 130. Meddelanden
§ 131. Information
-

a. Anbud Gästhamnen

-

b. Lägesrapport Bergåsa planskildhet

-

c. Investeringsuppföljning - utgår

-

d. Lägesrapport Parceller Saltö - utgår
§ 132. Ordförandes julhälsning
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Marinmuseum, hörsalen
Tisdagen den 17 december 2013 kl. 15.00 – 16.57
Ajournering kl. 16.08 – 16.20

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)

1:e v ordf.
2:e v ordf.

Gunilla Ekelöf (FP) §§ 119, 121 - 132
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M) § 120

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S) kl. 15.00 – 16.45 §§ 119 – 131 a
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Britt Hagström (M) §§ 119, 121 - 132
Anna Ottosson (M) kl. 15.00 – 16.34 §§ 119 – 120,
§§ 122 - 130 JÄV § 121
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Stf Förvaltningschef Karl-Johan Svärd
Hamnchef Bo Lindsjö
VA/renhållningschef Kenneth Johansson
Projektchef Johan Stenér
Fastighetschef Anders Kumlin
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Övriga
närvarande

Sign

Allmänheten

Sign

Sign

JÄV § 120
§ 120
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Utses att justera

Paul Cederholm (SD)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 119 - 132

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 119, 121 – 132

Ordförande

……………………………………
Gunilla Ekelöf § 120

Justeringsledamot

……………………………………
Paul Cederholm §§ 119 - 132

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sign

Sign

december 2013 anslagits på

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärendet 2 angående information, tas upp sist.
Informationspunkterna c och d utgår.
 Ärendet 14, övrigt, utgår.
_______
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§ 119
Ändring av föredragningslistan
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

TN.2011.776.214

§ 120
Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun
Rubricerad detaljplan är föremål för allmän granskning. Programområdet
är beläget på den sydvästra delen av Säljö i Karlskrona skärgård och
omfattar ca 4,2 hektar. Marken är privatägd.
Planen syftar till att möjliggöra en viktig samhällsfunktion som kommunen
är i stort behov av avseende turism och utvecklandet av ett allmänt
tillgängligt fritidsområde med gästhamn som kan erbjuda service och
servering till båtburna besökare samt en del fritidshusbebyggelse. Avsikten
är att öka serviceutbudet för båtlivet och möjligheterna till unika
upplevelser för turism, konferens- och kursverksamhet med övernattning.
Inriktningen för Översiktsplan 2030 är att skapa förutsättningar för en
levande landsbygd och funktionsomvandling speciellt i kust- och
skärgårdsområdena. Att av målen i översiktsplanen är att erbjuda service
till båtturister i skärgården och Säljö har ett geografiskt strategiskt bra läge
för båtburna. I samrådsversionen för fördjupning av översiktsplanen för
skärgården finns Säljö udde utpekad som en strategiskt lokaliserad
servicepunkt en del i en större infrastruktursatsning.
Anläggningen ska primärt nås med båt från fjärden och angöring ska ske
vid bryggan. För att klara tillfarten för till exempel varutransporter till
fastigheten behövs en ramp i den norra delen av planområdet. På grund av
höjdskillnaderna i terrängen är det orimligt att hantera tunga
varutransporter via vägen uppför berget i anslutning till småbåtshamnen.
Därför föreslås en landningsmöjlighet i form av en ramp med tillhörande
vågbrytare samt en mindre transportväg norr om småbåtshamnen.
Placeringen är den enda möjliga med hänsyn till terrängen.
Då Säljö inte har någon fast landförbindelse är ön i stort sett bilfri. Endast
ett fåtal bilar finns på ön idag. Vägarna på ön utgörs till största delen av
grusade skogsvägar. Med anledning av den befintliga parkeringssituationen på Knösö undersöker kommunen om det möjligt att utöka
antalet parkeringsplatser för besökande till reservatet. En eventuell
utökning av antalet parkeringsplatser bedöms inte ha en negativ påverkan
på Natura 2000-området.
forts
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-12-17

6

Sammanträdesprotokoll

§ 120 forts
Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun
Affärsverken har under sommarsäsongen 2013 trafikerat Säljö udde med
flera turer dagligen med sina ordinarie skärgårdsbåtar som går i linjetrafik.
De befintliga avloppslösningarna på ön är enskilda och av varierande
kvalitet. Fastigheten Fäjö 1:110 anslöts under sommaren till kommunalt
vatten- och avlopp. Ytterligare fler fastighetsägare har möjlighet att koppla
på sig på det kommunala nätet. Det finns förutsättningar att ta hand om
dagvatten i den norra delen av planområdet som utgörs av alskog och idag
används som avloppsinfiltration.
Tekniska förvaltningen har idag ingen avfallshämtning från Säljö. Avfallet
transporteras istället av de enskilda fastighetsägarna till Knösö och hämtas
där. Fastighetsägaren kommer därför att ansvara för att transportera
avfallet till en plats på Knösö anvisad av tekniska förvaltningen och frågan
regleras genom avtal när det blir aktuellt.
På grund av jäv deltar inte ordförande Tommy Olsson (KD) i
handläggningen i detta ärende.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka detaljplanen för Säljö udde, Karlskrona kommun, Blekinge län.
__________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1476.311

§ 121
Investeringstillstånd Bastionsgatan
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
En del i utvecklingen av Stumholmen och Marinmuseum med nya
ubåtsmuseet är att utforma Bastionsgatan till gångfartsområde. Detta
innebär att gatan utformas på de gåendes villkor och biltrafiken på
Stumholmen minskar. Detta förslag är förankrat med Stumholmens
Samfällighetsförening och Statens Fastighetsverk. Ombyggnaden kommer
utföras under våren 2014 och skall vara klar till Ubåtsmuseets invigning
den 4 juni 2014.
Investeringen på Bastionsgatan är kalkylerad till 3,0 mnkr. Denna kostnad
delas 50/50 mellan Karlskrona kommun och Statens Fastighetsverk.
Karlskrona kommuns del finansieras med 1,5 mnkr ur 2014 års
investeringsanslag för Bastionsgatan. Utöver denna investering kommer
åtgärder göras i korsningen Bastionsgatan-Kyrkogatan-Ö Hamngatan och
denna investering är kalkylerad till 1,0 mnkr och finansieras med 1,0 mnkr
ur 2014 års investeringsanslag för Bastionsgatan.
Investeringen ska utföras i egen regi. Tillkommande drift- och
kapitalkostnader finansieras med utökad ram.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att ärendet återremitteras till Trafikutskottet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till Trafikutskottet. Tekniska nämnden beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
På grund av jäv deltar inte Anna Ottosson (M) i handläggningen i detta
ärende.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Bastionsgatan.
forts
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§ 121 forts
Investeringstillstånd Bastionsgatan
2. att investeringsutgiften 2,5 mnkr finansieras ur 2014 års
investeringsanslag för Bastionsgatan.
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med 187 000 kronor med
helårseffekt 2015.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1477.332

§ 122
Investeringstillstånd Hoglands park
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
En del i Stadsmiljöprogrammet är att utveckla Hoglands park. Denna etapp
avser att byta ut befintlig lekpark mot en ny modern lekpark som attraherar
besökare i centrala Karlskrona. Lekparken är projekterad och planeras att
byggas under första halvåret 2014. Investeringsutgiften för lekplatsen är
kalkylerad till 4,5 mnkr.
Den andra delen i utvecklingen av Hoglands park är vattenleken som
också den kommer öka centrala Karlskronas attraktionskraft. Denna
investering kommer att projekteras under 2014 och planeras att byggas
under första halvåret 2015. Investeringsutgiften är kalkylerad till 3,0 mnkr.
Totalt är investeringen för lekplatsen kalkylerad till 4,5 mnkr och
finansieras med 4,5 mnkr ur 2014 års investeringsanslag för Hoglands
park.
Investeringen ska utföras som generalentreprenad och projektledning
utförs i egen regi.
För att tillkommande drift- och kapitalkostnader ska kunna finansieras med
parkeringsintäkter bedömer Tekniska förvaltningen att parkeringsavgifterna
måste höjas. I avvaktan på att parkeringsavgifterna höjs begär Tekniska
förvaltningen en utökning av budgetramen med 600 tkr för att finansiera
tillkommande drift- och kapitalkostnader.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar på återremiss för omarbetning av texten i
skrivelsens sista stycke.
Åke Håkansson (S) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.08 – 16.20.
forts
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§ 122 forts
Investeringstillstånd Hoglands park
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars-Göran Forss (M), Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig mot texten i
ärendet, sista stycket, avseende: För tillkommande….. kapitalkostnader.
D.v.s. hela stycket stryks.

Tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för Hoglands park.
2. att investeringsutgiften 4 500 000 kronor finansieras med 4 500 000
kronor ur 2014 års investeringsanslag för Hoglands park
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med 600 000 kronor med
helårseffekt 2015.
___________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Akten

TN.2010.1613.430

§ 123
Svar på medborgarförslag: Sätt upp BajaMaja eller motsvarande i
Djupvik och se till att soptunnorna inte tas bort
Lars Gustafsson, Nättraby, föreslår att det gamla dasset som togs bort i
Djupvik ska ersättas med annan toalettlösning och att även soptunnor ska
vara kvar. Förslagsställaren anser att Djupvik är ett populärt utflyktsmål för
barnfamiljer, båtgäster och cykelturister och bör göras trevligt och trivsamt.
Tekniska förvaltningen håller med förslagsställaren att Djupvik på Aspö är
ett populärt utflyktsmål både landvägen och sjövägen. Förvaltningen har
under en period testat vilken toalettlösning som är lämplig att satsa på där
kommunalt avlopp saknas. För närvarande pågår investering i nya sådana
toalettlösningar. Avsikten är att under 2014 investera i och placera en ny
toalett i anslutning till Djupvik. Avfallshanteringen kommer också att ses
över och lösas till sommarsäsongen 2014.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Akten

TN.2012.1116.339

§ 124
Svar på medborgarförslag: Ta bort plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen
Uno Landehag, Karlskrona, föreslår att plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen på Hasslö tas bort. Förslagsställaren anser att plåtskjulet
inte används och att byggnadsstilen inte passar in och bidrar till
hamnmiljön. Efter rivning kan skjulets betonggrund återanvändas till
t ex dansbana.
Tekniska förvaltningen kan ej föreslå borttagande då den ägs av BFC samt
har byggnadstillstånd. Det kan bli en senare ändring då BFC är under
försäljning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
________
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Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1264.332

§ 125
Svar på medborgarförslag: Lekpark i Backabo. Återremiss
Upprustningen av lekplatsen på Backabovägen innanför kvarteren Bävern,
Illern och Minken planeras vara genomförd under 2016 förutsatt att
investeringsmedel anslås. När denna upprustning är genomförd så tas
lekplatsen i kvarteret Killingen bort.
Områdeslekplatsen på Mariedalsfältet är nu färdigbyggd och tillgänglig
även för boende i Backabo.
Att det dröjer till 2016 beror på att lekplatserna i Monsunen/Galgamarken
och lekplatserna i Nättraby är i sämre skick och är planerade att upprustas
innan vi börjar i Backabo.
Tekniska förvaltningen vidhåller tidigare yttrande i ärendet med
komplettering av ovan angivna synpunkter.
Liten Löfgren (S) efterfrågar lista över vilka lekparker som återstår att
renoveras samt i vilken ordning detta ska ske.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras
med lista samt tidsplan över vilka lekparker som återstår att renoveras och
i vilken ordning.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________
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Kommunstyrelsen
Gata-/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1368.312

§ 126
Svar på medborgarförslag: Säker skolväg Hasslö
Anders Viktorsson, Hasslö, har lämnat in rubricerat medborgarförslag. I
skrivelsen ställs fråga till den politiska ledningen angående ansvar för
gång/cykelväg, avsaknad av belysning samt överhängande träd/buskar.
Vägen sträcker sig från Tempelvägen till Östra Bredaviksvägen på Hasslö.
Som motivering anges att det bor många barn och gamla i området som
inte känner sig bekväma med att använda den annars fina gång-/cykelväg
som finns, utan istället väljer att ge sig ut på vägen som i morgontrafiken
inte alls är lika säker.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
När det gäller väghållningsansvaret på Hasslö svarar Trafikverket (f.d.
Vägverket) för de större vägarna. För övriga vägar som t.ex. Östra
Bredaviksvägen och Tempelvägen är Hasslö Vägars Samfällighetsförening
ansvarig väghållare. Föreningen ansvarar även för vissa gång-/cykelvägar.
För sin väghållning erhåller föreningen årliga statliga och kommunala
bidrag.
Beträffande den i skrivelsen angivna gång-/cykelvägen ingår norra delen i
Hasslö vägars samfällighetsförening och resterande del, söder ut mot
Bredaviksvägen, ligger på mark tillhörig Karlskronahem.
Gatubelysning ingår ej i föreningens åtagande vad gäller den aktuella
platsen. Tekniska förvaltningen, som ansvarar för viss gatubelysning,
saknar för närvarande medel att utöka den kommunala belysningen på
Hasslö och andra likartade platser inom kommunen.
Vegetation som hänger ut över vägar är det respektive markägares ansvar
att röja undan efter påpekande från ansvarig väghållare. Vad gäller den nu
aktuella cykelvägen finns i nuläget ingen överhängande växtlighet däremot
en del sly utmed cykelvägen. Normalt svarar väghållaren (i detta fall
Hasslö vägars samfällighetsförening) för erforderlig vägrensslåtter utmed
vägarna som i detta fall bedöms vara cirka 1-1,5 meter utanför cykelbanan.
forts
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§ 126 forts
Svar på medborgarförslag: Säker skolväg Hasslö

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget avseende gatubelysning, samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses vara besvarat.
________
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Sign
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1051.311

§ 127
Svar på medborgarförslag: En ramp på Gröna bron vid
Galgamarkstrappan
Mattias Håkansson har i ett medborgarförslag en önskan om en ramp,
beträffande tillgängligheten för rörelsehindrade med rullstol och permobil
vid den gröna gångbron vid Galgamarkstrappan. Han påpekar att han idag
får köra runt Blåportsgatan, vilket är omständligt samt tar mycket tid.
Lösning till detta är att montera en hiss, då markförhållandena och lutning
för en godkänd ramp inte är möjlig. Det skulle även bli nödvändigt att
montera en hiss vid Sunnavägen. Besök på plats har gjorts gemensamt
med handikappsekreterare Kajsa Samuelsson Karlskrona kommun. Vi ser i
nuläget ingen möjlig teknisk lösning.
Då tekniska förvaltningen har 500 000 kronor/år till handikappanpassningar
och byggnation av hissar är en investering på ca 3 mnkr ser förvaltningen
ingen möjlighet till detta.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2013.1273.310

§ 128
Svar på medborgarförslag: Julgran vid infarten till Karlskrona
Agnetha Ohlsson, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Som motivering anges att en julgran skulle se både vackert och inbjudande
ut när man kommer till Karlskrona samt att den sedvanliga julgranen vid
”Röda stugan” ej är synlig när man kommer passerande vid infarten till
Karlskrona.
Tekniska förvaltningen som erhållit skrivelsen för yttrande vill med
anledning därav framföra följande:
En utökning av antalet julgranar på Trossö ryms ej inom förvaltningens
nuvarande budgetramar. Förslagsvis skulle julgranen vid ”Röda stugan”
kunna utgå och istället placeras en julgran intill Infartsleden, men tidigast
julen 2014 då en del förberedande arbeten först måste utföras (schakt för
nytt fundament samt framdragning av elkablar till julgransbelysningen).
Placering föreslås ske inom området mellan f.d. fängelset och marinan.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
_________
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Sign

Sign
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§ 129
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Upphandling av tekniska
konsulttjänster, Karlskrona kommun
TN.2013.1126.055
Delegationsbeslut:
2. Disposition av 2009 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Skyltprogrammet
TN.2012.585.299
3. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Skyltprogrammet
TN.2012.585.299
4. Disposition av 2013 års klumpanslag för skolinvesteringar till projekt
Fågelmara omb för hemtjänst
TN.2013.633.287
5. Beslutsattestanter fr. o m 2013-11-01
TN.2013.27.002
6. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om:
a. Upphävande av lokala trafikföreskrifter 2013:0086
TN 83/13
b. Hantverkaregatan m.fl.
TN 86/13
c. Kummelvägen
TN 87/13
d. Förordnande av parkeringsövervakare
TN 88/13
Sign

Sign

Sign

forts
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
e. Bastionsgatan
TN 89/13
f. 30 km/h vid Wämöparken i Karlskrona
TN 90/13
g. Ronnebygatan m.fl.
TN 91/13
h. Godkännande av Trafikanordningsplan
TN 92/13
i.

Ronnebygatan m.fl.
TN 93/13

j.

Lövmarknad i Karlskrona
TN 99/13

k. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Borgmästaregatan med
anledning av Lövmarknad i Karlskrona
TN 100/13
l.

Parkering på Konstapelsgatan i Karlskrona
TN 102/13

m. Parkeringsförbud på Konstapelsgatan
TN 103/13
n. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Förbud mot fordonstrafik på
Borgmästarekajen, Stortorget, Borgmästaregatan Norra
Kungsgatan, Norra Smedjegatan m.fl.
TN 104/13
o. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Stortorget,
Borgmästaregatan Norra Kungsgatan, Norra Smedjegatan m.fl.
TN 105/13
p. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Förbud mot fordonstrafik på
Östra Hamngatan i Karlskrona
TN 106/13
q. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Förbud mot parkering på
Styrmansgatan i Karlskrona
TN 107/13
Sign

Sign

Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
r. Kyrkogatan, Fortifikationsgatan, Sparrensgatan, Båtsmans gränd
m.fl.
TN 108/13
s. Norra Kungsgatan, Parkgatan och Landbrogatan m.fl.
TN 109/13
t. Cirkulationsplats på Vedebylund
TN 110/13
u. Cirkulationsplats på Verkövägen och Rombvägen
TN 111/13
v. Parkeringsförbudszon i Kristianopel
TN 115/13
w. Parkeringsförbudszon i Handelshamnen i Karlskrona
TN 116/13
x. Parkeringsförbudszon på Frejavägen
TN 117/13
y. Parkering på Landsvägsgatan
TN 118/13
z. Parkering på Landsvägsgatan
TN 119/13
å. Ändamålsplats på Landsvägsgatan
TN 120/13
ä. Parkeringsförbud på Lovisavägen
TN 121/13
ö. Förbud mot parkering inom på karta markerat område vid
Vämöparken i Karlskrona
TN 122/13
7. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om:
a. Förbud mot parkering inom på karta markerat område på Lerkajen i
Karlskrona
TN 123/13
forts
Sign

Sign

Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
b. Zonförbud mot parkering på Dragsö i Karlskrona
TN 125/13
c. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Hamnplan
TN 225/13
d. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
Parkering på Chapmansplan
TN 226/13
e. Parkering samt parkering för rörelsehindrade på Dragsö i
Karlskrona kommun
TN 229/13
f. Zonförbud mot parkering på Dragsö i Karlskrona kommun
TN 230/13
g. Förbud mot parkering på Stortorget
TN 231/13
h. Tillfällig lokal trafikföreskrift om Parkering på Parkvägen i Nättraby
TN 232/13
i.

Högsta tillåtna hastighet om 30 km/h på Sandhamnsvägen i
Torhamn, Karlskrona kommun
TN 233/13

j.

Högsta tillåtna hastighet om 30 km/h på Torhamnsvägen i Jämjö,
Karlskrona kommun
TN 234/13

k. Förbud mot parkering på Stortorget
TN 236/13
l.

Förbud mot parkering i Handelshamnen på grund av militär övning
TN 240/13

m. Förbud mot parkering samt fordonstrafik på Stortorget
TN 243/13
n. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på
Ronnebygatan i Karlskrona kommun
TN 244/13
Sign

Sign

Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
o. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Västra
Prinsgatan i Karlskrona kommun
TN 245/13
p. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Östra
Köpmansgatan i Karlskrona kommun
TN 246/13
q. Parkeringsförbud inom Stortorget
TN 247/13
r. Parkering på Södra Kungsgatan
TN 248/13
s. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Västra
Köpmansgatan i Karlskrona kommun
TN 249/13
t. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Västra
Köpmansgatan i Karlskrona kommun
TN 250/13
u. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Konstapelsgatan i Karlskrona
kommun
TN 252/13
v. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Konstapelsgatan i Karlskrona
kommun
TN 253/13
w. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Hantverkaregatan i Karlskrona
kommun
TN 256/13
x. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Västra Prinsgatan i Karlskrona
kommun
TN 258/13
y. Tidsbegränsat förbud mot fordon på Hantverkaregatan i Karlskrona
kommun
TN 257/13
forts
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
z. Tillfällig lokala trafikföreskrifter om parkering på Kungsmarksvägen i
Karlskrona kommun
TN 263/13
å. Tillfällig lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Östra
Prinsgatan 7 i Karlskrona
TN 265/13

ä. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Landsvägsgatan i Karlskrona
kommun
TN 267/13
ö. Tidsbegränsat förbud mot fordon på Sunnavägen i Karlskrona
kommun
TN 268/13
8. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om:
a. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Norra Smedjegatan i Karlskrona
kommun
TN 270/13
b. Parkering på Frejavägen i Karlskrona
TN 272/13
c. Parkering för rörelsehindrade vid Östra Köpmansgatan i Karlskrona
TN 273/13
d. Parkeringsförbud på Toras väg i Karlskrona kommun
TN 274/13
e. Parkering för rörelsehindrade på Ronnebygatan i Karlskrona
kommun
TN 275/13
f. Tidsbegränsad parkering vid Holmgatan i Karlskrona
TN 278/13
g. Tidsbegränsad parkering vid Holmgatan i Karlskrona
TN 279/13
forts
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
h. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Norra Smedjegatan i Karlskrona
kommun
TN 280/13
i.

Stopplikt på Blåportsgatan
TN 283/13

j.

Parkering på Stortorget i Karlskrona
TN 284/13

k. Stannaförbud på Ronnebygatan i Karlskrona
TN 285/13
l.

Förbud mot motordrivna fordon på Stortorget i Karlskrona
TN 286/13

m. Parkering på Östra Prinsgatan i Karlskrona
TN 288/13
n. Tillfälligt parkeringsförbud på Hantverkaregatan i Karlskrona
TN 289/13
o. Upphävande av lokala trafikföreskrifter om begränsning av högsta
fordonsvikt på Lyckebyvägen i Karlskrona
TN 292/13
p. Stenbergsgränd samt Urmakaregränd i Karlskrona
TN 297/13
q. Östra Köpmansgatan och Drottninggatan
TN 298/13
9. Beslut avseende ansökan om avgiftsfri parkering
2013-12-04
TN.2013.1492.514
10. Beslut avseende uppehåll i hämtning av hushållssopor
2013-11-07
TN.2013.1387.452

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Sign

Sign

Sign
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§ 130
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 13 november 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 19 november 2013

2. Länsstyrelsens beslut den 19 november 2013, Dnr 555-3578-2013
Underrättelse om driftstörning avseende nödutsläpp mellan den 11 och
14 oktober 2013 vid Ringö sjukhem i Karlskrona kommun.
TN.2013.1438.352
3. Länsstyrelsens beslut den 26 november 2013, Dnr 531-3249-2013
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) angående utfyllnad
vid Verköhamnen i Karlskrona kommun.
TN.2013.1478.559
4. Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 12 juni 2013 § 70
Återrapport verksamhetsplan 2013: Undersöka möjligheterna att
förändra Fregatten till ett trygghetsboende.
TN.2013.1421.776
5. Äldrenämndens beslut den 23 oktober 2013 § 102
Uppdrag boendeplanering beslutade i verksamhetsplan 2013
Hammarbygården, Björkhaga och Fregatten.
TN.2013.1421.776
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 november 2013 § 282
Staffansbygd 1:21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral samt personalbod.
TN.2013.754.456
7. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2013 § 222
Svar på remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län.
TN.2013.706.531
forts
Sign

Sign

Sign
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_______
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§ 130 forts
Meddelanden

Sign
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§ 131
Information
-

a. Anbud Gästhamnen
Hamnchef Bo Lindsjö föredrar ärendet och ställföreträdande
förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar på frågor.

-

b. Lägesrapport Bergåsa planskildhet
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
________
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§ 132
Ordförandes julhälsning
Ordförande Tommy Olsson (KD) avslutar årets sista sammanträde med att
önska alla god jul och gott nytt år och ger uppskattning till nämnden för gott
klimat samt beröm till tjänstemännen för bra jobb under en svår period.
Åke Håkansson (S) instämmer och önskar god jul och gott nytt år till både
tjänstemän och alla politiker.
________
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 februari 2013.
§ 12 Information
- Rapport personalnyckeltal 2012-11-30 för tekniska förvaltningen
- Status hamnunderhåll
- Hyreskalkyl vid om- och tillbyggnad av fastigheter
- P-strategin
§ 13 Förslag till organisationsförändring för stabsavdelningen
§ 14 Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2012 för
tekniska nämnden
§ 15 Yttrande över Ernst &Youngs rapport ”Granskning av Arena Rosenholm”
§ 16 Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”
§ 17 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 18 Meddelanden
§ 19 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 26 februari 2013 kl. 10.00 – 15.30

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) kl 13.00-15.30 §§ 12-19
Paul Cederholm (SD) kl 12.00-15.30 §§ 12-19
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Övriga närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd kl 10.00-10.45
12.00-15.30
Controller Gun-Britt Sirbäck
Handläggare Mariette Karlsson
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl 10.00-12.00
Controller Marco Löfgren kl 10.00-12.00
Fastighetschef Anders Kumlin kl 10.00-15.15
Hamnchef Anders Jonsson kl 10.00-14.00
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl 11.15-12.00
Kundservicechef Stefan Petersson kl 11.15-12.00

Utses att justera

Gunilla Ekelöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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……………………………………
Mariette Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justeringsledamot

……………………………………
Gunilla Ekelöf

§§ 12 - 19

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 7 mars 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Sign

Sign
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§ 12
Information
- Rapport personalnyckeltal 2012-11-30 för tekniska förvaltningen
- Status hamnunderhåll
Hamnchef Anders Jonsson informerar.
- Hyreskalkyl vid om- och tillbyggnad av fastigheter
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.
- P-strategin
Parkeringsstatistik 2013-01-01—2013-01-31 delas ut.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Johan Stenér
Personalspecialist Sussie Rantil, SEF
Akten

2013.149.001

§ 13
Organisationsförändring för stabsavdelningen
Stabsavdelningen består av en projektgrupp och en administrativ
grupp och leds idag av förvaltningschefen.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 8 februari 2013
att stabsavdelningen i fortsättningen ska ledas av förvaltningens
projektchef som blir avdelningschef och tar plats i förvaltningens
ledningsgrupp. Verksamhetens innehåll förändras inte. All personal
tillsammans med arbetsuppgifter kvarstår i stabsavdelningen.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar som tilläggsattsats:
att organisationsförändringen får inte medföra ökade kostnader utan
skall vara kostnadsneutralt.
Proposition och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Patrik Stjernlöfs tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandet.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att godkänna föreslagen organisationsförändring för stabsavdelningen,
2. att utse Johan Stenér som ny avdelningschef för stabsavdelningen,
samt
3. att organisationsförändringen får inte medföra ökade kostnader utan
skall vara kostnadsneutralt.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/ samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalspecialist TF
Akten

2012.159.042

§ 14
Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2012 för
tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har med skrivelse och beslutsförslag, daterat
den 12 februari 2013, överlämnat förslag till årsredovisning 2012.
Under förmiddagen har förvaltningschef Anders Jaryd, Gun-Britt Sirbäck
ansvarig controller TF och avdelningscheferna gett en kort presentation
av ärendet.
Ekonomiskt utfall och årets händelser
Tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VA-verksamheten
avviker från budget med -20 738 tkr, varav 15 047 tkr utgör extra
underhållsinsatser som beslutats av kommunstyrelsen den18 oktober
2012.
Kommunstyrelsen medgav tekniska förvaltningen ett underskott för
extra underhållsinsatser med 16 500 tkr.
Tekniska förvaltningens ordinarie verksamheter exklusive beslutade
extra underhållsinsatser och VA-verksamheten avviker från budget med
-5 691 tkr, varav hamnverksamhetens nedskrivning av bokfört värde på
två anläggningar uppgår till -3 589 tkr.
Budgetavvikelsen rensad från nedskrivningar uppgår till -2 102 tkr.
VA-verksamheten avviker från budget med +1 738 tkr.
Gata/parkverksamheten, budgetavvikelse 2012 -2 407 tkr.
Hamnverksamheten, budgetavvikelse 2012 -2 401 tkr.
Fastighetsverksamheten, budgetavvikelse 2012 -27 tkr.
forts. § 14
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forts. § 14

Renhållningsverksamhetens budgetavvikelse 2012 -691 tkr.
VA-verksamhetens budgetavvikelse 2012 +1 738 tkr.
Kommunfullmäktige har antagit mål för tekniska nämndens
verksamheter för 2012 som styr mot god ekonomisk hushållning.
Tekniska nämnden har utarbetat ett målprogram för mandatperioden
2011-2014.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheter mot god
ekonomisk hushållning har effektmål antagits för 2011.
Uppföljning av tekniska nämndens mål redovisas i årsrapporten.
Samtliga KF mål 2012 för tekniska nämnden har uppnåtts.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att godkänna årsredovisning daterad den 31 december 2012,
2. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2012 , samt
3. att överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen och revisionen
för handläggning.
Vidare hemställer tekniska nämnden att kommunfullmäktige beslutar
1. att 2012 års negativa budgetavvikelse på 2 102 000 kronor inte
överförs till 2013 med anledning av att samtliga av KF fastställda mål
uppnåtts
2. att 2012 års negativa budgetavvikelse på 3 589 000 kronor inte
överförs till 2013 med anledning av nedskrivning av bokfört värde på
två anläggningar,
4. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats
den 31 december 2012 från pågående investeringsprojekt motsvarande
52 090 000 kronor (2011 = 81 228 000 kronor)
5. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats
den 31 december 2012 från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande
33 314 000 kronor (2011 = 30 979 000 kronor), samt
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forts. § 14
6. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats den 31 december
2012 från pågående investeringsprojekt Johannishusåsen motsvarande
4 111 000 kronor (2011 = 7 059 000 kronor).
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Akten

2013.64.007

§ 15
Yttrande över Ernst & Youngs rapport ”Granskning av Arena
Rosenholm”
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i
Karlskrona kommun genomfört en granskning av arena Rosenholm
med syfte att klargöra hur de olika kommunala och externa
aktörerna samverkar i konceptet Arena Rosenholm för att uppnå
kommunfullmäktiges uppsatta mål.
De rekommendationer till förändringar/förbättringar som Ernst & Young
lämnar i sin rapport den 3 december 2012 handlar uteslutande om att
utveckla styrning, ledning och kontroll av arenaområdets verksamhet
samt att koppla uppföljningsbara mål och indikatorer till den övergripande
visionen för arenaområdet. Inga rekommendationer eller råd som rör
tekniska förvaltningens verksamhet lyfts fram, vilket får tolkas som att det
som tekniska förvaltningen utför inom arenaområdet är tillfyllest och väl
uppfyller de krav som ställs på förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 februari 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att fastställa ovanstående som svar till kommunrevisionen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ fastighetsavdelningen
Akten

2013.143.291

§ 16
Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”
Kommunstyrelsen fastställde i november 2012 nya riktlinjer för
inomhusklimat i de kommunala lokalerna. Ett fel i dessa gjorde att
minimitemperaturen i lärosalar angavs till 19 grader.
Den korrekta siffran skall vara 20 grader.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att minimitemperaturen ändras till 20 grader i ”Riktlinjer för inomhusklimat”.
______

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-02-26

11

Sammanträdesprotokoll

§ 17
Delegation
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 22 januari 2013.
2. Tekniska nämndens trafikutskott
Protokoll från sammanträde den 6 februari 2013.
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2012.1362.452
2013.77.452
2013.144.452
2013.175.458
2013.185.452
4. Anbudsprotokoll
Tjänstekoncession hyra med drift av café/restaurang i planerad
byggnad i Hoglands park.
Dnr 2012.1126.332
5. Beslutsattestanter fr o m den 1 januari 2013.
Dnr 2012.683.002
6. Anbudsprotokoll
Paviljong HoglandsPark
Dnr 2012.1126.332

7. Lokala trafikföreskrifter
- Tillfällig lokal trafikföreskrift med anledning av sportbilsutställning
på Stortorget, Karlskrona kommun.
TN 5/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Fisktorget i Karlskrona.
TN 6/13

forts. § 17
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- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om ändamålsplats på
Fisktorget i Karlskrona.
TN 7/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsbelagd
parkering på Fisktorget i Karlskrona.
TN 8/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik
med fordon på Arenavägen i Karlskrona.
TN 10/13
- Beslut och omskrivning av lokala trafikföreskrifter.
TN 11/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsbelagd
parkering på Fisktorget i Karlskrona.
TN 13/13
TN 14/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om avgiftsbelagd
parkering på Konstapelsgatan i Karlskrona.
TN 15/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Annebovägen i Karlskrona kommun.
TN 16/13
- Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Annebovägen.
TN 19/13
- Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby,
Karlskrona kommun.
TN 27/13
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 18
Meddelande
1. Länsstyrelsens beslut den 21 januari 2013, dnr 258-3600-12,
avseende ansökan om sänkt hastighet på väg 682, Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1246.512
2.
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 22 januari 2013 § 19
Information om Verkös utveckling.
Dnr 2013.88.109
3. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
Den 22 januari 2013 § 20
Information om Östersjöhallen.
Dnr 2013.87.820
4. Kommunstyrelsens beslut den 29 januari 2013 § 28
Projekterings- och investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny
gång- och cykelbro mellan Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
Dnr 2011.378.109
5. Kommunstyrelsens beslut den 29 januari 2013 § 29
Projekterings- och investeringstillstånd för ny lekplats till förskola i
Rosenfeldtskolan.
Dnr 2012.1220.291

Barn- och ungdomsnämndens beslut den 30 januari 2013
6. § 2
Beslut angående anpassning av Sturköskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.123.291
7. § 3
Beslut angående anpassning av Saltöskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.124.291
forts. § 18
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forts. § 18
8. § 4
Beslut angående anpassning av Hasslöskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.125.291
9. § 5
Beslut angående anpassning av Rödebyskolan för eleverna i åk 6.
Dnr 2013.126.291
10. § 6
Beslut angående anpassning samt utbyggnad av Tvings kola.
Dnr 2013.127.291
11. § 7
Prioritering av investeringsbehov barn- och ungdomsnämnden.
Dnr 2013.128.21
12. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 24 januari 2013 § 29
Karlskrona 4:1, Hoglands Park
Rivning för befintlig byggnad samt bygglov för nybyggnad av paviljong.
Dnr 2012.1127.232
13. Länsstyrelsens beslut den 5 februari 2013, dnr 431-3080-12
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
Inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
Dnr 2013.147.822

Kommunfullmäktiges beslut den 24 januari 2013
14. § 9
Svar på medborgarförslag om ändra/ta bort det inrättade parkeringsförbudet på Trossö´s parkeringsplatser och återinför temporärt skyltat
parkeringsförbud i samband med gatusopning.
Dnr 2012.1103.514
15. § 13
Förslag till taxor 2013.
Dnr 2012.963.041
16. § 14
Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona kommun.
Dnr 2013.134.029
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§ 19
Övrigt
Förvaltningschef Anders Jaryd meddelar att Tina-Mari Eriksson
har fått tjänsten som informatör på tekniska förvaltningen.
Hon börjar sin anställning i maj.
----Åke Håkansson (S) påpekar svårigheten för rörelsehindrade att
förflytta sig upp och ner i Ristorgstrappan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 mars 2013.
§ 20 Information
-

Rapport från presidiekonferens för tekniska nämnder i Sigtuna den 4-5 mars 2013
”Hur ser dagsläget ut i den kommunala infrastrukturen – gator/vägar och bredband?”
Stadsmarinan
Cykelstrategi 2030
Hoglands Park
P-kundtjänst

§ 21 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 och prognos 2013
§ 22 Trafikbullerstrategi
§ 23 Regler och vägledning fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning
§ 24 Upphävande av tekniska nämndens beslut den 28 november 2012 § 118
§ 25 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder förhandlingar
med samtliga enskilda VA-föreningar inom kommunen med erbjudande om
bistånd
§ 26 Svar på medborgarförslag om att förändra/förbättra dagvattenledningen i
Montörvägen i Jämjö
§ 27 Svar på medborgarförslag angående fler övergångsställen på Stortorget och
Norra Smedjegatan vid korsningen med Ronnebygatan
§ 28 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 29 Meddelanden
§ 30 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Vinden Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 26 mars 2013 kl 14.00 – 16.00

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl 14.00-15.35 §§ 20-22
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M) kl 14.00-15.35 §§ 20-22
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck kl 14.00-15.35
Projektingenjör Ida Löndahl kl 14.00-14.40
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd 14.30-16.00
Handläggare Mariette Karlsson

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

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

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

Justeringsledamot

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 20-30

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 9 april 2013 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 20
Information
1. 1:e v ordförande Gunilla Ekelöf (FP) rapporterar från
presidiekonferens för tekniska nämnder i Sigtuna den 3-4 mars 2013.
Hur ser dagsläget ut i den kommunala infrastrukturen –
gator/vägar och bredband?
2. Byggnationen av den nya Stadsmarinan har påbörjats.
Under byggtiden, sommaren 2013, kommer gästhamnskontor och
servicebyggnad att ersättas av baracker.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3. Cykelstrategi 2030
Uppdragsgivare: kommunfullmäktige.
Styrgrupp: tekniska nämndens trafikutskott.
Projektingenjör Ida Löndahl redovisar handlingsplan 2013-2016.
4. Förvaltningschef Anders Jaryd presenterar förslag till nybyggnad
av lekplats i Hoglands Park.
5. P-kundtjänst
Sammanställning av ärenden november 2012 till och med februari 2013.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

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

2013.235.042

§ 21
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013 och prognos 2013
Tekniska förvaltningen har den 12 mars 2013 överlämnat budgetuppföljning per den 28 februari 2013 och prognos för 2013 för
tekniska nämndens verksamheter.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive
VA-verksamheten avviker från budget med +/- 0.
Prognos för VA-verksamheten avviker från budget med +/-0.
Ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning, drift och underhåll av
fastigheter, gator och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar,
hamnverksamheter, vatten- och avloppsverksamhet,
renhållningsverksamhet samt civilförsvarsanläggningar.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till
75,3 mnkr vid avstämning med kommunledningen den 28 februari 2013.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 1,8 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2012
Hemställan har gjorts hos kommunfullmäktige om att underskottet från
bokslut 2012-12-31 på -2 102 tkr för tekniska nämndens verksamheter inte
ska överföras till 2012 och är inte medräknat i prognosen för 2013.
VA-verksamhetens negativa egna kapital från 2011 ska vara återställt
2013. 2012 års bokslut redovisar 1,7 mnkr bättre resultat än budget, vilket
innebär att endast 0,45 mnkr 2013 behöver återställas av eget kapital mot
planerat 1,8 mnkr. Begäran om att resultatkrav 2013 ska revideras
kommer att lämnas i samband med delårsbokslut
per den 30 april 2013.
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forts. § 21
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF, föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 28 februari 2013.
_____
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2013.230.425

§ 22
Trafikbullerstrategi för Karlskrona kommun
Vid miljö- och byggnadsnämndens sammanträde i februari 2013 lyftes
frågan om en strategi för hantering av trafikbuller för såväl befintlig
bebyggelse som för nyplanering av bebyggelse.
Det råder olika uppfattning inom statliga verk avseende konsekvenser av
trafikbuller och tillämpning av regelverk. Boverket har ett regeringsuppdrag
att samordna statens intressen och ta fram en vägledning för hantering av
trafikbuller i samhällsplanering.
Boverkets gällande riktlinjer skapar möjlighet att bygga i bullerutsatta lägen
om vissa förutsättningar uppfylls. Detta innebär bl a att kommunen ska ha
en handlingsplan för att långsiktigt minska antalet bullerutsatta miljöer i
kommunen. Naturvårdsverket delar dock inte Boverkets synsätt.
Enligt kommunens översiktsplan finns en medveten strategi att öka
kollektivtrafik-resandet och även att stimulera för fotgängare och cyklister.
Att förtäta staden och utnyttja redan ianspråktagna miljöer ger stora
miljöfördelar då transporter är en stor källa till miljöstörning.
Strategin ska tas fram tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
och bestå av inventering av utsatta miljöer samt förslag till handlingsplan
för att förbättra ljudmiljö och begränsa olägenheter av trafikbuller. Strategin
ska även beakta det regelverk som Boverket håller på att ta fram.
Underlaget till strategi tas fram under 2013 och externa kostnader
beräknas till 200 tkr och ryms inom befintlig budget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 5 mars 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
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forts. § 22
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att ärendet lyfts ut vid dagens sammanträde.
Anser att detta ärende ska behandlas på tjänstemannanivå, det är
inte en politisk fråga.
Beslut
Ordföranden beslutar att inte lyfta ut ärendet.
Således beslutar tekniska nämnden
att tekniska förvaltningen i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen ska ta fram en trafikbullerstrategi för Karlskrona kommun.
_____
Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2013.299.311

§ 23
Regler och vägledning fristående skyltar, varuexponering och
utsmyckning
Karlskrona stad ska utvecklas så att den blir attraktiv för alla.
Gator och torg är allmän/ offentlig plats och tillhör alla som bor och vistas i
staden.
Skyltar och varuexponering är en del av gaturummet och ska utformas för
att passa in på bästa sätt. Det innebär att fristående skyltar på mark samt
varuexponering inte får hindra framkomligheten för personer med
funktionsnedsättning, riskera trafiksäkerheten eller utgöra fara.
Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och
handikappförvaltningen har i samarbete med polisen och Karlskrona City
utformat regler för fristående skyltar, varuexponering och utsmyckning.
Förvaltningen har i skrivelse, daterad den 11 mars 2013, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna regler och vägledning för fristående skyltar, varuexponering
och utsmyckning.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.103.344)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.479.355

§ 24
Upphävande av tekniska nämndens beslut angående svar
på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med enskilda VA-föreningar inom kommunen
med erbjudande om bistånd
Tekniska nämnden beslutade den 28 november 2012 § 118
att fortsätta uppmuntra och kunskapsmässigt stödja privata
VA-föreningar att bygga ut kommunalt VA.
Ärendet i detta utformande är inte längre aktuellt.
varför tekniska nämnden beslutar
att upphäva tekniska nämndens beslut den 28 november 2012
§ 118.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.103.344)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.479.355

§ 25
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 ska leda
till en åtgärdsplan för VA-saneringar. Den beräknas vara klar hösten 2013.
Den kommer att prioritera i vilken ordning kommunalt VA ska byggas ut de
närmsta 20-25 åren. Kommunen kommer att fortsätta uppmuntra VAföreningar 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 ska 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.
Kommunen kommer att fortsätta stödja de VA-föreningar som är beredda
att ta egna initiativ med rådgivning och underlag för kravspecifikationer till
föreningarnas upphandlingar.
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forts. § 25
Däremot kan inga ekonomiska bidrag utgå från kommunen och kommunen
kan heller inte ingå i styrelse eller inkluderas på annat sätt i dessa
ekonomiska föreningar.
Förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 mars 2013, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
1. att tillstyrka medborgarförslaget till den del som avser att fortsätta
uppmuntra och med rådgivning stödja privata VA-föreningar som är villiga
att bygga ut och ansluta till kommunalt VA och på så sätt tidigarelägga
utbyggnaden, samt
2. att avslå medborgarförslaget till den del som avser ekonomiskt bidrag
och kommunens direkta engagemang i föreningslivet.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2010.612.349)
Tekniska förvaltningen, VA/Renhållningsavdelningen
Akten

2011.191.353

§ 26
Svar på medborgarförslag om att förändra/förbättra
dagvattenledningen i Montörvägen i Jämjö
Ett antal fastighetsägare på Montörvägen, Elektrikervägen,
Klakebäcksvägen och Teknikervägen i Jämjö har lämnat in ett
medborgarförslag där de föreslår att kommunen tar sitt ansvar i att
undersöka möjligheter för att förändra/förbättra dagvattenledningen i
Montörvägen eftersom de har drabbats av källaröversvämningar ett
antal gånger.
Kommunens ansvar är att ledningssystemet skall klara ett så kallat
10-års-regn. Det är ett regn som statistiskt faller var tionde år.
Dagvattenledningen i Montörvägen klarar detta krav men med liten
marginal. Kommunen har försökt prioritera in uppdimensionering av
dagvattenledningen i underhållsbudgeten men pengarna har fått
prioriteras till andra åtgärder.
Kommunens handlingsplan är att projektera uppdimensionering 2013 och
genomföra omläggningen 2014.
Förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 mars 2013, inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag om förändring/förbättring av dagvattenledning på
Montörvägen Jämjö härmed anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.233.512)
Tekniska förvaltningen
Akten

2012.1261.512

§ 27
Svar på medborgarförslag angående fler övergångsställen på
Stortorget och Norra Smedjegatan vid korsningen med
Ronnebygatan
Siri Norling har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen anlägger
fler övergångsställen runt torget och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
Tekniska förvaltningen har den 14 november 2012 inkommit med
yttrande och beslutsförslag.
Trafikutskottet behandlade ärendet den 11 december 2012 § 35, samt
den 6 februari 2013 § 5.
Vid tekniska nämndens sammanträde, den 29 januari 2013 § 8,
återremitterades ärendet efter att en ledamot yrkat att tekniska
förvaltningen verkställer åtgärder vid korsningen som höjer gångtrafikanternas trafiksäkerhet.
Under de senaste tolv åren har en trafikolycka där en fotgängare kolliderat
med personbil inträffat i korsningen. Olyckan skedde genom att en
fotgängare blev påbackad av en personbil i korsningen. Korsningen har
därför egentligen inga trafiksäkerhetsproblem utan problemen är mer av
otrygghetskaraktär, där utformningen bidrar till en viss osäkerhet.
Denna är dock positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Trafikutskottet föreslår att, i syfte att prioritera fotgängarna i korsningen,
korsningen regleras som gångfartsområde. Regleringen genomförs i
samband med att den östra delen av Ronnebygatan skyltas som gågata
den 1 april 2013. Regleringen ska utvärderas med avseende på
trafiksäkerhetseffekter.

Forts. § 27
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forts. § 27
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att reglera Ronnebygatan vid
korsningen med Norra Smedjegatan som gångfartsområde från den
1 april 2013, samt
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att författa lokala trafikföreskrifter
.
_____
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§ 28
Delegation
1. Avskrivning av kundfordringar 2012.
Dnr 2013.212.049
Anbudsprotokoll
2. Slamavvattning Koholmen ARV
Totalentreprenad ny slamutrustning
Dnr 2012.274.052
3. Johannishus
Dieseldriven reservkraft Vång
Dnr 2012.491.052
4. Fortsatt certifiering och extern revision av miljöledningssystem
Dnr 2012.712.055
5. Plåtbyte Chapmanskolan
Dnr 2012.1156.050
6. Fönsterbyte Östersjöskolan m fl
Dnr 2012.1203.050
7. Rivning Törnrosen, Sunnavägen 129
Dnr 2012.1230.052
8. Revisionsutbildning TF
Dnr 2013.250.055
9. Stubbfräs
Dnr 2012.501.054
10. Fastighetstraktor, begagnad
Dnr 2011.1360.052

forts. § 28
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forts. § 28
11. Vintervägsalt vintern 2012/2013
Dnr 1012.1222.050
12. Målning Torgbackens dagis.
Dnr 2012.569.052
13. Fönsterbyte Psilander.
Dnr 2012.1158.050
14. Toalettbyggnad med miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun
Tallholmen 2013
Dnr 2013.96.052
15. Toalettbyggnad med miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun
”Knösö”
Dnr 2013.97.052
16. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
Dnr 2012.1362.452
Dnr 2013.175.458
Dnr 2013.180.456
Dnr 2013.207.459
Dnr 2013.238.458
Dnr 2013.300.458
Dnr 2013.301.458
Dnr 2013.319.452
17. Beslutsattestanter fr o m den 1 mars 2013.
Dnr 2013.27.002
18. Mindre organisationsförändring inom tekniska förvaltningens
hamnavdelning från och med den 1 mars 2013.
Dnr 2013.293
19. Disposition av 2013 års anslag för förnyelse lekplatser och
Lekredskap till projekt lekplatsrenovering Nättraby.
Dnr 2013.316.332
20. Disposition av 2013 års anslag för förnyelse stadsträd/parker
till projekt trädbyte Drottninggatan.
Dnr 2013.318.339

forts. § 28
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att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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forts. § 28
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§ 29
Meddelanden
1. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 19 februari 2012.
2. Protokoll från tekniska förvaltningens övergripande
samverkansgrupp 2013-02-06.
3. Länsstyrelsens beslut den 14 februari 2013, dnr 581-3707-2012
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret
2013 i Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1233.438
4. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2013 § 20
Svar på medborgarförslag om återvinningsstation på sydöstra/
södra Trossö.
Dnr 2008.43.456
5. Kommunfullmäktiges beslut den 14 februari 2013 § 22
Återvinningscentraler
Dnr 2009.310.456
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 februari 2013 § 62
Trafikbullerstrategi
Dnr 2013.230.425
7. Länsstyrelsens beslut den 28 februari 2013, dnr 555-810-2013
Underrättelse om driftstörning gällande läckage på tryckavloppsledningen mellan Vämö och Koholmen ARV.
Dnr 2013.240.351
8. Förvaltningsrätten i Växjö
Beslut Mål nr 4922-12
Dnr 2012.1157.052

forts. § 29
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

9. Swedish National Heritage Board
Reg nr 3.5.1-00349-2013
State of Conservation of the World Heritage
Property “Naval Port of Karlskrona”
Dnr 2012.1239.232
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 9.
_____
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§ 30
Övrigt
1. Den 26 april 2011 § 46 beslutade tekniska nämnden att inrätta
fördjupningsuppdrag och utsåg ledamöter med särskilt uppdrag
att fördjupa sig i specifika verksamhetsområden inom tekniska
förvaltningen. För varje område utsågs två representanter.
Uppdraget är att studera varje verksamhetsområdes potential till
förbättring och utveckling. Avsikten är att redovisning ska ske till
nämnden.
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga angående redovisning av
uppdragen.
-----2. Reine Svensson (V) ställer fråga angående Kristianopels camping.
Avrapportering ska ske vid nästa sammanträde.
-----3. Åke Håkansson (S) ställer fråga angående bildandet av
hamnbolag.
Ordföranden besvarar frågan.
-----4. Åke Håkansson (S) ställer frågor
om tillsättande av ny förvaltningschef för tekniska för tekniska
förvaltningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
------

forts. § 30
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forts. § 30
angående prioritering P-övervakning mm.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
------

5. Åke Håkansson (S) och Reine Svensson (V) påpekar
svårigheter avseende parkering m m vid Arena Rosenholm.
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd besvarar frågorna.
-----6. See-click-fix
Felanmälan via App
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om ett elevarbete som
pågår på Blekinge Tekniska Högskola.
_____

Sign

Sign

Sign
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Information
a. E-lönebesked
b. Hållbar jämställdhet
c. Investeringsuppföljning per 31 mars 2013 och
prognos 2013
d. Rapport ”Personalnyckeltal 2013-01-31”
e. Kristianopels camping, hamn mm
f. Statistik klagomål 2012

§ 32

Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i
Tallebryggans hamn, kap 19:1

§ 33

Investeringstillstånd energiinvesteringar

§ 34

Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 35

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 36

Meddelanden

§ 37

Övrigt

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 23 april 2013.
§ 31

Sammanträdesdatum

Sign
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Sammanträdesdatum
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 23 april 2013 kl 14.00 – 15.45

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
ledamöter

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)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Lönekonsult Birgitta Abrahamsson, del av § 31
Projektledare Sandra Bizzozero, del av § 31
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd del av § 31 + § 32
Fastighetschef Anders Kumlin t o m § 34
Nämndsekreterare Eva Karlsson

Utses att justera

Lotta Törnström

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Sekreterare

Sammanträdesdatum
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……………………………………
Eva Karlsson

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf

Justeringsledamot

……………………………………
Lotta Törnström

§§ 31-37

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den 14 maj 2013 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 31
Information
a. E-lönebesked i Självservice
Lönekonsult Birgitta Abrahamsson, serviceförvaltningen,
informerar.
b. Hållbar jämställdhet
Projektledare Sandra Bizzozero, kommunledningsförvaltningen,
informerar.
c. Investeringsuppföljning per 31 mars 2013 och prognos 2013.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Kommunledningsförvaltningen kommer att informera vid tekniska
nämndens sammanträde i maj månad.
d. Rapport ”Personalnyckeltal 2013-01-31”
e. Kristianopels camping, hamn mm
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
f. Statistik klagomål 2012

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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Kommunstyrelsen (dnr 2011.564.702)
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2012.963.041

§ 32
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn,
kap 19.1
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet och meddelar i
samband härmed att hamnchef Anders Jonsson slutat sin anställning
i Karlskrona kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 13 januari 2013 § 13 om tekniska
nämndens taxor. Nedan redovisas förslag till ändring i kap 19.1 i
gällande taxa för 2013.
Den 1 januari 2013 tog Karlskrona kommun över ca 200 båtplatser som
tidigare hyrts ut av Tallebryggans båtklubb. Båtplatsavgiften som
Tallebryggans båtklubb tagit ut av sina medlemmar har baserats på
breddmeterpris exklusive moms (ideell förening är inte momspliktig
verksamhet).
Karlskrona kommun har däremot använt sig av ett enhetspris per fast
båtplats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 april 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Förslaget till taxeändring anpassas till Tallebryggans avgiftsmodell med
ett á-pris per meter brygga som hyrs ut.
Ny taxa för 2013 föreslås bli 787,50 kr/bryggmeter inklusive moms och är
intäktsneutralt för kommunen. Tillkommande kostnad för Tallebryggans
medlemmar är momsen eftersom kommunal uthyrning är skattepliktig
verksamhet.
Samråd har skett med Tallebryggans båtklubb.

forts. § 32
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forts. § 32

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att fastställa taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans hamn i
enlighet med föreliggande förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

2012.1109.225

§ 33
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.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 4 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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
2013
2014
2015
2016

6 mnkr
16 mnkr
16 mnkr
9 mnkr
9 mnkr

Summa 56 mnkr

forts. § 33
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-04-23

8

Sammanträdesprotokoll

forts. § 33
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas
ge uppgår till:
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0 mnkr
0,9 mnkr
2,4 mnkr
3,5 mnkr
4,7 mnkr
5,0 mnkr

År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna.
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2012 om första investeringstillståndet med totalt 19 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt
7,1 mnkr, vilka finansierades med 6 mnkr från 2012 års ram och med
1,1 mnkr ur 2013 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar 44 energieffektiviseringsprojekt på totalt
10,2 mnkr och finansieras ur 2013 års ram.
De 24 investeringsprojekt som avser tilläggsisolering vind varierar i storlek.
En separat bakomliggande kalkyl finns till vart och ett av dessa projekt,
liksom för alla övriga redovisade projekt. Det i kalkylen använda
energipriset för dessa projekt har satts till ett vägt snitt av de olika
ingående värdena (olja, fjärrvärme, el och olika varianter av
värmepumpar), vilket beräknats till 0.80 kr/kWh.
För övriga kalkyler har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad
använts och redovisas nedan:
El
Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump
Luft/luft-vpump

1,02 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
1,22 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,65 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
0,25 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,35 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,40 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

Vidare redovisas besparingseffekterna, nettobesparing efter täckning
av uppkomna kapitalkostnader.

forts. § 33
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forts. § 33
År 1 => första året med full besparingseffekt efter gjord investering,
år 2014.
År 4 => fjärde året efter gjord investering, år 2017 då sparbetinget är
budgeterat med full effekt.
Årligt medelvärde nettobesparing => den ackumulerade nettobesparingen
fördelad per år under avskrivningstiden.
För åren 2014 och 2017 (år 1 och år 4) har nuvarande internränta på
2,9 % använts, vilket är avstämt med kommunens finanschef. För hela
kalkylperioden (nettobesparing medel/år) har använts kalkylräntan 4 %.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader med
anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 1 100 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
besparingseffekten i kronor. De i kalkylerna ingående energipriserna har
årligen räknats upp med 3 %.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har en alternativ
lönsamhetsberäkning gjorts. Kalkylen baseras på en internränta på
2,9 %, oförändrat energipris och en kalkyltid på 15 år, vilket ger för
samtliga föreslagna investeringar ett kalkylerat överskott på 4,5 mnkr.
Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar,
samt
2. att investeringsutgiften på 10 139 800 kronor, finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Staben TF
Akten

2013.266.214

§ 34
Detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd med enkelt
planförfarande.
Planområdet ligger på norra Trossö intill Österleden. Det avgränsas i
söder av Spårgatan, i öster av Norra Smedjegatan, i norr av
Skeppsbrokajen och i väster av parkområde som utgör sidoområde
till Österleden.
Detaljplanen syftar till att medge en annan användning av fastigheten.
En användning för centrum, skola över grundskolenivå samt elevbostäder
och studentbostäder anges.
Planområdet ingår i riksintresse för kulturmiljövård, Karlskrona stad och
befästningar.
Enligt Översiktsplan 2030 Karlskrona kommun utgör planområdet ett av
tre områden på Trossö som är särskilt viktiga för stadens utveckling.
Detta område är Skeppsbrokajen/Handelshamnen.
På Norra Smedjegatan finns utrymme för att anlägga last- och
angöringszon. Om detta görs kan den nordöstra gården frigöras för
parkeringar.
Planområdet är försörjt med kommunalt ledningsnät gällande vattenoch avlopp samt dagvatten. Planområdets behov tillförs det kommunala
ledningssystemet och bedöms inte innebära några konsekvenser för
ledningssystemet.
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forts. § 34
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget och
har i skrivelse den 5 april 2013 inkommit med yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Fängelset 4 och del av Karlskrona 2:1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_____
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§ 35
Delegation
1. Tekniska nämndens Båtråd
Protokoll från sammanträde den 28 januari 201.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från beredningssammanträde den 19 mars 2013.
3. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank.
Dnr 2013.366.452
Anbud
4. Målning Knösö förskola.
Dnr 2013.311.052
5. Disposition av 2013 års anslag för förnyelse lekplatser och
lekredskap till investeringsprojekt lekplatsrenovering Monsunen.
Dnr 2013.317.332
6. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2013.427.452
2013.433.452

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-04-23

13

Sammanträdesprotokoll

§ 36
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 11 mars 2013, dnr 555-4232-2012
1080-50-005
angående utförd periodisk besiktning vid Koholmens avloppsreningsverk.
Dnr 2013.30.351
2. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2013 § 52
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Hästöskolan.
Dnr 2012.1336.291
3. Kommunstyrelsens beslut den 5 mars 2013 § 53
Projekterings- och investeringstillstånd för utbyggnad av
Östra Torpskolan.
Dnr 2012.1337.291
4. Länsstyrelsens beslut den 14 mars 2013, dnr 434-3850-12
angående sökt bidrag till renovering av Rådhuset på fastigheten
Rådhuset 1, Karlskrona.
Dnr 2012.522.295
5. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 11 mars 2013 § 14
Ombyggnad /Utveckling av Vedebyhallen.
Dnr 2013.308.821
6. Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2013, dnr 431-354-13
Beslut om särskild utredning i samband med anläggande av
vattenledning, sträckan Vedeby gata – Carlandravägen, Lyckeby,
Karlskrona kommun.
Dnr 2013.336.344

forts. § 36
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forts. § 36
7. Förvaltningsrätten i Växjö
Dom
Mål nr 158-13
avseende begäran om överprövning enligt lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling LOU.
Dnr 2012.274.052
8. Statens VA-nämnds beslut den 20 mars 2013
BVa 17 Va 559/12
avseende brukningsavgift.
Dnr 2012.1008.346
9. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den 14 mars 2013
§ 65
Karlskrona 4:5, Fisktorget
Tidsbegränsat lov för uppsättande av Londonbuss.
Dnr 2013.358.311
10. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 mars 2013 § 71
Trafikbullerstrategi i Karlskrona kommun.
Dnr 2013.230.425
11. Remiss från länsstyrelsen daterad den 27 mars 2013,
dnr 258-1149-13
Trafikverkets begäran om revidering av länsstyrelsens beslut
angående 47 § väglagen.
Dnr 2013.385.511
12. Länsstyrelsens beslut den 28 mars 2013
551-13300-2012
1080-198
Tillstånd enligt miljöbalken till verksamhet för produktion av
rengörings- och underhållsprodukter, kod 24.110.
Dnr 2013.401.351
13. Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013 § 39
Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling.
Dnr 2013.409.050
14. Kommunfullmäktiges beslut den 21 mars 2013 § 40
Revidering av Karlskrona kommuns parkeringsordning.
Dnr 2013.45.514
forts. § 36
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forts. § 36
15. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 mars 2013
§ 22
Evakueringsplan Holmsjö skolan.
Dnr 2011.912.291
16. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 mars 2013
§ 23
Nytt hyreskontrakt för Gullberna förskola.
Dnr 2013.410.282
17. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 26 mars 2013§ 51
Strategi för Verkö hamn- och industriområde, hamnstrategi för
Karlskrona kommun, bildandet av kommunalt hamnbolag.
Dnr 2013.46.550
18. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 26 mars 2013 § 54
Bokslutsberedning 2012
Dnr 2012.159.042

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 18.
_____
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§ 37
Övrigt
Lars-Göran Forss (M) ställer frågor angående:
1. bildandet av nytt hamnbolag,
2. utveckling av gästhamnen, samt
3. markföroreningar Hattholmen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
Information angående utveckling av gästhamnen samt markföroreningar Handelshamnen kommer att lämnas vid tekniska
nämndens sammanträde i maj månad.
-----Åke Håkansson (S) ställer frågor angående:
1. hållbarhet och insats i handelshamnen, samt
2. tillsättande av ny förvaltningschef och ny hamnchef.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
-----Jörgen Johansson (C) meddelar att Lyckebyåns Vattenförbund
håller årsstämma den 26 april 2013 med studiebesök på
Flakens gård.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 maj 2013.
§ 38. Information
-

Personalnyckeltal TF
Mätperiod 2012.12 – 2013.03
Markföroreningar Hattholmen
Renoveringsbehov Handelshamnen
Exploatering Mölletorp

§ 39. Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2013
§ 40. Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 41. Svar på remiss – Utvecklingsprogram för Karlskrona Landsbygd
2013-2017
§ 42. Svar på medborgarförslag att spränga bort bergknalle vid utfarten
från köpcentrat Amiralen
§ 43. Svar på medborgarförslag om anordnande av genomsiktligt
bullerskydd utmed Infartsleden mellan körbana och gång- och cykelbana
på sträckan mellan Tallebryggan ochTallebryggan och Blå Port
§ 44. Svar på medborgarförslag att anordna parkeringshus i tunneln under
Stortorget
§ 45. Svar på medborgarförslag att Järnvägstunneln under Stortorget görs om till
gång- och cykelväg med påfart vid Alamedan
§ 46. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 47. Meddelanden
§ 48. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Kristianopels församlingshem
Tisdagen den 28 maj 2013 kl 14.00 – 16.10

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP
Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Britt Hagström (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl
Chef Gata/Park Karl-Johan Svärd
Fastighetschef Anders Kumlin
Informatör Tina-Mari Eriksson

Utses att justera

John-Erik Danerklint (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Tina-Mari Eriksson
…………………………………...
Tommy Olsson

Justeringsledamot

……………………………………
John-Erik Danerklint

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Ordförande

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

§§ 38-48

juni 2013 anslagits på

TEKNISKA NÄMNDEN

-

Personalnyckeltal TF
Mätperiod 2012.12 – 2013.03

-

Markföroreningar Hattholmen
Projektingenjör Ida Heveius Löndahl informerar.

-

Renoveringsbehov Handelshamnen
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar

-

Exploatering Mölletorp
Projektingenjör Ida Heveius Löndahl informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 38
Information
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Serviceförvaltningen, personalansvarig TF
Akten

2013.235.042

§ 39
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2013
Kommunfullmäktige har som övergripande mål i budget 2013 att
gästhamnarna och en stadsmarina under planperioden ska utvecklas och
antalet båtplatser ska öka.
I investeringsbudget 2013 finns 5 mnkr för utbyggnad av fritidsbåtsplatser.
Upphandling av bryggor mm kommer att ske under hösten och utbyggnad
kommer att genomföras till säsongen 2014. Till säsongen 2014 kommer
också ett nytt gästhamnskontor vara byggt på den gamla färjeklaffen och
planerna är att även serviceutrymmen till stadsmarinan med WC, dusch
etc då också skall vara färdigställda.
Stadsmarinan, Borgmästarekajen och Kungsbron kommer inför
båtsäsongen 2013 få vardera 5 nya båtparkeringsplatser.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har följande mål antagits av Kommunfullmäktige för
2012. Uppföljning av målen redovisas i matrisen nedan:
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Mål
Andelen planerat underhåll på
fastigheter och vägar ska öka
årligen i förhållande till det
oplanerade.

Nämnd
Tekniska
nämnden

Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd ska minska sitt
beroende av fossila bränslen
årligen. Senast år 2015 ska
Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd vara oberoende
av fossila bränslen.
Energiförbrukningen i
kilowattimmar per kvadratmeter i
kommunens fastigheter och
anläggningar ska minska årligen.

Tekniska
nämnden

Energiförbrukningen inom
trafikbelysning gata/trafik ska
minska årligen.

Tekniska
nämnden

Andelen flerfamiljshus med
sortering av hushållsavfall ska
öka årligen.

Tekniska
nämnden

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Tekniska
nämnden

Måluppfyllelse
Fastigheter: Målet ej uppfyllt och
kommer inte att uppnås 2013.
Årets budgeterade planerade
underhåll uppgår till 21,0 mnkr och
det oplanerade underhållet uppgår
till 12,0 mnkr. Kvoten blir således
1,75. Föregående år uppgick
kvoten till 2,16. Andelen planerat
underhåll kommer att minska i
förhållande till det oplanerade
underhållet jämfört med 2012
Vägar: Målet ej uppfyllt och
kommer inte att uppnås 2013.
Vinterväghållningens
budgetavvikelse på
ca 2,3 kommer att mötas med
minskat beläggningsunderhåll.
Målet ej uppfyllt 2013-04-30 men
kommer att uppnås 2013.
Vid slutet av 2012 återstod 10
oljeeldade anläggningar. Under
2013 kommer 4-5 anläggningar att
konverteras.
Målet ej uppfyllt 2013-04-30 men
kommer att uppnås 2013.
Målet mäts på årsbasis per 31
december.
Energiförbrukningen har minskat
till 96 kWh/kvm 2012-12-31 från
98 kWh/kvm 2011-12-31
Målet ej uppfyllt 2013-04-30 men
kommer att uppnås 2013, under
förutsättning att förvaltningsrätten
tar beslut innan hösten avseende
överklagad upphandling.
Målet uppfyllt 2013-04-30 och
kommer att uppnås 2013.
Andelen flerfamiljhus som valt
sortering har ökat från 89,8%
(2012-12-31) till 90,1% (2013-0430)
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Andelen hushåll som har valt
sortering av hushållsavfall ska
öka.

Tekniska
nämnden

Målet uppfyllt 2013-04-30 och
kommer att uppnås 2013.
Andelen hushåll som valt sortering
har ökat från 98,7% (2012-12-31)
till 98,8% (2013-04-30)

Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten överensstämmer med budgeterat resultat. Budgetram för
tekniska nämndens verksamheter uppgår till 75,1 mnkr efter senaste
avstämningen med kommunledningen 2013-04-30.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med budgeterat resultat.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +1,8 mnkr för att komma till rätta
med det negativa egna kapitalet. VA-verksamhetens negativa egna kapital
från 2011 ska vara återställt 2013. 2012 års bokslut redovisar 1,7 mnkr
bättre resultat än budget, vilket innebär att för 2013 behöver endast 0,45
mnkr återställas av eget kapital mot planerat 1,8 mnkr. Utöver detta har
VA-verksamheten erhållit 0,5 mnkr i resultatkrav med anledning av
sparbeting i form av lägre IT-kostnader och personomkostnader. Begäran
om att resultatkrav 2013 revideras, se att-sats 2 till kommunfullmäktige.
Budgetavvikelse för perioden
för tekniska nämndens verksamheter exkl VA-verksamhet -5 253 tkr,
samt för tekniska nämndens VA-verksamhet -1 357 tkr
Budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på följande:
Gatuverksamhetens kostnader för vinterväghållningen överstiger budget
med 2,3 mnkr.
Fastighetsavdelningens kostnader för verksamhetsfastigheter överstiger
budget med 2,495 mnkr och beror bland annat på följande avvikelser
löpande underhåll, -0,4 mnkr, planerat underhåll, - 4,6 mnkr,kostnader för
snö- och halkbekämpning, -1,4 mnkr, värme/el understiger budget med 1,5
mnkr, hyresintäkter överstiger budget med 0,9 mnkr, kapitalkostnaderna är
1,0 mnkr lägre än budgeterat och beror främst på förseningar i
investeringsprojekten
Hamnavdelningens positiva avvikelse beror på lägre mediakostnader,
försenad implementering av hamnsystem och uteblivna ökade
hyreskostnader.
Centrala verksamheters negativa resultat på 0,3 mnkr beror på uppdrag
som utförts men som i dagsläget inte kan belasta något kostnadsställe
(framtida investeringsprojekt). Kostnader för framtagandet av
Cykelstrategin uppgår till 80 tkr och totala kostnaden 2013 kommer att
uppgå till 200 tkr. Utökad budgetram begärs i särskild att-sats till
kommunfullmäktige.
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Renhållningsverksamhetens negativa avvikelse på 0,2 mnkr beror på ej
fakturerade slamtömningar i samband med omläggning av körschema.
VA-verksamhetens budgetavvikelse för perioden beror på att
konsumtionsavgifterna ligger lägre än budget eftersom 2013 års taxa
börjar gälla 1 mars 2013 efter kommunfullmäktigebeslut.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 20 maj 2013.
Gun-Britt Sirbäck, ansvarig controller TF föredrar ärendet.
Anders Kumlin, fastighetschef redovisar fastighetsavdelningens
delårsrapport.
Yrkande
Åke Håkansson (S) yrkar på att ta fram en skrivning till kommunfullmäktige
om hur och varför tekniska nämnden inte klarar målen.
Ordföranden ombesörjer att en skrivelse tas fram och skickas till
kommunfullmäktige.

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning 30 april 2013 i enlighet med bilagda
handlingar
2. att överlämna budgetuppföljning 30 april 2013 till revisionen

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god
ekonomisk hushållning
2. att revidera VA-verksamhetens resultatkrav till 1 000 000 kr för 2013
och eget kapital är därmed återställt
3. att tekniska nämnden budgetram 2013 utökas med 200 000 kronor för
framtagandet av Cykelstrategin enligt KF beslut
----------
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen, ansvarig controller TF
Akten

2012.1109.225

§ 40
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.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 8 maj 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
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
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas ge
uppgår till:
2012
0 mnkr
2013
0,9 mnkr
2014
2,4 mnkr
2015
3,5 mnkr
2016
4,7 mnkr
2017
5,0 mnkr
År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna.
forts. § 40
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forts. § 40
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2012 om första investeringstillståndet med totalt 19 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt
7,1 mnkr, vilka finansierades med 6 mnkr från 2012 års ram och med
1,1 mnkr ur 2013 års ram. Den 7 maj 2013 beslutade kommunstyrelsen
att godkänna det andra investeringstillståndet med totalt 44 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt 10,2 mnkr, vilka finansierades ur
2013 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar 7 energieffektiviseringsprojekt på totalt
3,4 mnkr som finansieras ur 2013 års ram.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:

El

1,02 kr/kWh, avstämt mot fakturor och
Affärsverken
1,22 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,65 kr/kWh, avstämt mot fakturor och
Affärsverken
0,25 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,35 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,40 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump
Luft/luft-vpump

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,9 % använts, vilket är avstämt
med kommunens finans- respektive ekonomichef.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader t ex med
anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 414 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
besparingseffekten i kronor, dock har i kalkylerna ingen uppräkning av
energipriserna skett. Den ekonomiska livslängden varierar mellan 15 och
25 år, men i kalkylhänseende har även en genomsnittlig kalkyltid på 15 år
använts. De föreslagna investeringarna genererar ett överskott på 1 049
tkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 18,6 år, uppgår till 2 003 tkr.
forts. § 40
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Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
Anders Kumlin, fastighetschef föredrar ärendet.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar,
samt
2. att investeringsutgiften på 3 440 000 kronor, finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-05-28

12

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (KS 2005-558.018)
Staben TF
Akten

2013.302.018

§ 41
Svar på remiss – Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
2013-2017
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade i november 2011 att
revidera kommunfullmäktiges antagna Utvecklingsprogram för Karlskrona
landsbygd (juni 2007). Föreslaget utvecklingsprogram omfattar perioden
2013 – 2017 och är nu utsänd på remiss för yttrande senast 1 juni 2013.
Konkreta mål är uppsatta för nio prioriterade områden. Av dessa
utvecklingsområden berörs tekniska förvaltningen inom områdena 5.
Boende, kommunikationer och service, 6. Skolor/utbildning och 9.
Offensiv landsbygdsutveckling. Förvaltningens engagemang omfattar
verksamheterna infrastruktur, fastighet och VA-försörjning.
Utvecklingsprogrammet lyfter fram behovet av utbyggnad av cykelvägar
på landsbygden, att bibehålla och satsa på hög kvalitet i befintliga
landsbygdsskolor och att planera för gemensamma VA-lösningar vid
samlad bebyggelse.
Kommunen gör tillsammans med Regionen en prioritering av önskvärda
infrastrukturutbyggnader inom det statliga vägnätet. Trafikverket har en
begränsad budget för trafiksäkerhetsåtgärder och för utbyggnad av
cykelvägar på landsbygden. Under planeringsperioden finns ett projekt
upptaget och det är förlängning av cykelvägen fram till Trummenäsvägen
där också en cirkulationsplats kommer att anläggas. Trafikverket har
aviserat att man för framtiden vid investering och utbyggnad av cykelvägar
på landsbygden förväntar en medfinansiering (50/50) från kommunens
sida.
Tekniska förvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under
2013 fram en VA-plan för utveckling och utbyggnad av kommunalt vatten
och avlopp på landsbygden.
I planen kommer prioritering att göras mellan olika områden och även
översiktligt anges vilka områden som är möjliga att koppla till kommunalt
VA. Förslag till investeringsplan är lämnad till budgetberedningen för att
påbörja utbyggnad enligt kommande VA-plan.
forts. § 41
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forts. § 41
För Holmsjö skola har kommunfullmäktige beslutat om investering för
ombyggnad och renovering under 2013/2014. I övrigt är
investeringsutrymmet mycket begränsat för planeringsperioden och
medger sannolikt inga övriga satsningar på landsbygden.
Underhållsproblematiken med stor underhållsskuld inom
fastighetsverksamheten begränsar möjligheterna till att bibehålla eller
öka kvalitén i landsbygdens skollokaler.
Generellt är tekniska förvaltningens möjligheter att bidra till en offensiv
landsbygds-utveckling mycket begränsade mot bakgrund av de
neddragningar i verksamheterna som är aviserade till kommande
budgetbeslut.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 13 maj 2013,
inkommit med yttrande och beslutsförslag.
Anders Jaryd, förvaltningschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar att följande text läggs till i ärendet.
”En av de större insatserna ekonomiskt, till landsbygden från tekniska
förvaltningen är bidragen till det enskilda vägnätet som omfattar cirka 90
mil bidragsberättigade vägar, dessutom ges bidrag till Ytteröfärjan.”
John-Erik Danerklint (S) bifaller Jörgen Johanssons (C) tillägg till ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna ovanstående yttrande med kompletterande text från Jörgen
Johansson (C).
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.148.512)
Staben TF
Akten

2012.635.512

§ 42
Svar på medborgarförslag att spränga bort bergknalle vid utfarten
från Köpcentrat Amiralen
Jörg Podhora föreslår i ett medborgarförslag att en bergknalle sprängs bort
vid utfarten från köpcentrat Amiralen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Bergknallen ligger på en fastighet som ägs gemensamt av ICA-fastigheter
och EFC Karlskrona Retail AB.
Gällande siktkrav är uppfyllda vid utfartens anslutning mot cirkulationsplatsen på Verkövägen.
Tekniska förvaltningen delar dock förslagsställarens uppfattning att platsen
skulle tjäna på, både estetiskt och siktmässigt, om bergknallen sprängdes
bort. Detta har förvaltningen framfört till markägaren. För något år sedan
påbörjades sprängningsarbeten, dock inte i den omfattning som
förslagsställaren och tekniska förvaltningen förordar. Tekniska
förvaltningen rekommenderar även fortsättningsvis fastighetsägaren att ta
bort bergknallen.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2012.68.312)
Staben TF
Akten

2012.297.312

§ 43
Svar på medborgarförslag om anordnande av genomsiktligt
bullerskydd utmed Infartsleden mellan körbana och gång- och
cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan och Blå Port
Ingvar Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att genomsiktligt
bullerskydd anordnas utmed Infartsleden mellan körbana och gång- och
cykelbana på sträckan mellan Tallebryggan och Blå Port.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen delar förslagsställarens uppfattning att det är
otrevligt att både gå och cykla utmed den aktuella delen av I
nfartsleden på grund av buller och avgaser.
I planeringen för såväl Pottholmen som Hattholmen (f d Oljehamnen)
kommer förbättringar att föreslås för aktuell vägsträcka såsom bullerskydd,
fartsänkning samt omfördelning av körytor, vägrenar och sidoområden.
Tekniska förvaltningen bedömer att en sådan omgestaltning av Infarten
kommer att ge väsentligt förbättrad miljö och upplevelse för alla trafikslag.
Under våren 2013 öppnas Hattholmen upp så att gående och cyklande kan
ta sig fram längs områdets strandlinje.
Förslagsställarens ambition att åtgärder snarast bör vidtas får prövas i
kommande budgetarbeten.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.525.315)
Staben TF
Akten

2011.1384.315

§ 44
Svar på medborgarförslag angående anordnande av parkeringshus i
tunneln under Stortorget
Ulf Widenfors föreslår i ett medborgarförslag att parkeringshus anordnas i
tunneln under Stortorget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Försvaret har tillsammans med kommunen tidigare tittat på ett liknande
förslag.
Det krävs omfattande sprängningsarbeten till höga kostnader för att skapa
tillräcklig volym och yta för en parkeringsanläggning i anslutning till befintlig
tunnel. Med en sådan anläggning följer också stora kostnadsfördyringar
när man ska lösa:
- inklädning av den råa bergytan med betong,
- utrymningsvägar för att klara myndighetskrav vid brand eller annan
olycka,
- ventilation av anläggningen för att klara myndighetskrav, samt
- tillgänglighet och trygghetsfrågor.
Speciellt svår är frågan hur man skapar en inbjudande och trygg miljö i en
berganläggning.
Av dessa skäl kan tekniska förvaltningen inte förorda inlämnat
medborgarförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att avslå inlämnat medborgarförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2011.481.312)
Staben TF
Akten

2011.1295.312

§ 45
Svar på medborgarförslag att järnvägstunneln under Stortorget
på Trossö görs om till gång- och cykelväg
Johan Ekman föreslår i ett medborgarförslag att järnvägstunneln under
Stortorget på Trossö görs om till gång- och cykelväg som förses med
asfalt, belysning och påfart vid Alamedan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse, daterad den 28 april 2013, inkommit
med yttrande och beslutsförslag.
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket höga
främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i
betong av säkerhetsskäl (risk för nedfallande stenar). Även ramperna mot
Alamedan blir av tillgänglighetsskäl mycket kostsamma. Tveksamt om de
ens går att genomföra på grund av mycket stora ingrepp i Amiralitetsparken.
Tekniska förvaltningen kan inte förorda förslaget mot bakgrund av
ovanstående. Förvaltningen vill samtidigt informera om att en cykelstrategi
utarbetas för Karlskrona kommun som skall vara klar under 2013. I denna
strategi föreslås förbättringar för de som har södra Trossö som målpunkt.
När föreslagna åtgärder i strategin kan genomföras behandlas i kommande
budgetarbeten.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa att
kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 46
Delegation
1. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor, tömning
av slambrunn/tank
2013.132.452
2013.157.452
2013.492.452
2013.539.452
2013.157.452
Skrivelse angående enskilt avlopp på fastighet i Holmsjö.
2013.561.458

Anbud
2. Tilldelningsbeslut – Tjänstekoncession hyra med drift och
café/restaurang i planerad byggnad i Hoglands park
Dnr 2012.1126.332
3. Servicebyggnad Johannishus
Maskin
Dnr 2012.489.052
4. Tilldelningsbeslut – Vång Reservkraft
Dnr 2012.491.052
5. Servicebyggnad Johannishus
Styr/El
Dnr 2012.491.052
6. Servicebyggnad Johannishus
Bygg
Dnr 2012.488.052
7. Tilldelningsbeslut – Koholmen styr- & övervakningsinstallationer
Dnr 2012.996.052
forts. § 46
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forts. § 46
8. Slamavvattningsutrustning Koholmens AVR
Dnr 2012.1154.052
9. Fasadarbeten kv Sparre
Dnr 2013.304.052
10. Målningsarbete tak stallbyggnad Lyckå ridskola
Dnr 2013.425.052
11. Tillbyggnad av Telenor Arena
Dnr 2012.1482.052
12. Saltblandat strögrus vintern 2012/2013.
Dnr 2012.1295.053
13. Disposition av 2013 års anslag för fritidsbåtsbryggor til
investeringsprojekt Nya Båtplatser 2013.
Dnr 2013.446.825
14. Disposition av 2013 års anslag för Klumpanslag Hamnen 2013
till investeringsprojekt ombyggnad av Kilströmskaj.
Dnr 2013.447.825
15. Disposion av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar till
projekt Hammarbyvägen.
Dnr 2013.497.344
16. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
till projekt Vallevägen.
Dnr 2013.500.344
17. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
till projekt Skolvägen.
Dnr 2013.498.344
18. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
till projekt Klakebäcksvägen.
Dnr 2013.499.344
19.
a. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter på Stortorget.
TN 28/13
forts. § 46
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forts. § 46
b. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud
på Carlandravägen.
TN 36/13
c. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud
på Stortorget.
TN 37/13
d. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud
på Stortorget.
TN 38/13
e. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om 10-minutersparkering på Borgmästarekajen.
TN 39/13
f. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om 10-minutersparkering på Borgmästarekajen.
TN 40/13
g. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbjuden parkering
på Stenbergsgränd.
TN 41/13
h. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om påbud att svänga
norrut på Borgmästarekajens lokalkörbana.
TN 42/13
i. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på
Ronnebygatan mellan Norra Smedjegatan och Drottninggatan.
TN 55/13
j. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om gågata på
Ronnebygatan mellan Norra Smedjegatan och Drottninggatan.
TN 56/13
k. Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby.
TN 58/13
l. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
parkering på Vallgatan samt Kungsbron.
TN 59/13
forts. § 46
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forts. § 46
m. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
parkering på flera parkeringsplatser på Stortorget.
TN 60/13
n. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
fordonstrafik på Stortorget m fl gator.
TN 61/13
o. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Amiralitetsgatan.
TN 62/13
p. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande på
Amiralitetsgatan.
TN 63/13
q. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästarekajen.
TN 65/13
r. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästarekajen.
TN 66/13
s. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på
Borgmästarekajen.
TN 67/13
t. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om 30 km/h vid
skolan i Ramdala.
TN 68/13
u. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter på
Ronnebygatan.
TN 69/13
v. Karskrona kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på
Norra Möllebacksgränd.
TN 73/13
forts. § 46
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forts. § 46
w. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om fordonstrafik
förbjuden på Gullbernavägen mellan järnvägsövergången vid
Gullberna samt Hultvägen.
TN 75/13
x. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om påbud att svänga i
viss riktning på Sunnavägen.
TN 76/13
y. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stopplikt på
Ronnebyvägen.
TN 77/13
z. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och
parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Stortorget.
TN 78/13
å. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Hantverkaregatan m fl.
TN 80/13
ä. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Stortorget m fl.
TN 81/13
ö. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Amiralitetstorget/
Klockgrillen.
TN 82/13

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
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§ 47
Meddelanden
1. Protokoll
Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-04-03
2. Beslut den 11 april 2013
Aktbilaga nr 551-13302-2012
1080-178
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne
Avslut av prövotidsförfarandet för Karlskrona kommuns
hamnavdelning på fastigheterna Karlskrona 4:10 och
Karlskrona 2:1 i Karlskrona kommun.
Dnr 2012.798.559
3. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 24 september 2012 § 62
Projektering av fritidsgård i Nättraby.
Dnr 2012.1113.827
4. Länsstyrelsens beslut den 17 april 2013, dnr 535-671-13
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken för
anläggning av reservvattenintag på fastigheten Marielund 3:2,
Karlskrona kommun
Dnr 2012.491.052
5. Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013 § 80
Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
Dnr 2012.1467.004
6. Kommunstyrelsens beslut den 2 april 2013 § 82
Ändringsbeslut av ”Riktlinjer för inomhusklimat”.
Dnr 2012.1107.225
forts. § 47
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7. Länsstyrelsens meddelande, dnr 431-354-13
Särskild utredning i samband med schaktning för vattenledning,
sträckan Vedeby gata – Carlandravägen, Lyckeby, Karlskrona kommun
Dnr 2013.336.344
8. Arbetsmiljöverkets information om avslutat ärende ISV 2013/5493
Anmälan om arbetsplatsolycka/allvarligt tillbud
GC-väg Gästhamnen
Dnr 2013.29.185
9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 april 2013 § 90
Bygglov för uppsättande av skylt
Karlskrona 5:10, Sunnavägen
Dnr 2013.495.231
10. Länsstyrelsens beslut den 26 april 2013, dnr 258-2869-12
Ansökan om sänkt hastighet på del av E22, väster om Nättraby,
Karlskrona kommun.
Dnr 2012.1009.512
11. Regeringsbeslut daterat den 18 april 2013
Fö2013/538/MFI
Framställning från Försvarsmakten om deltagande i och genomförande
av övningen Baltops 2013
S13/6014
Dnr 2013.544.162
12. Handikappnämndens beslut den 24 april 2013 § 14
Omfördelning av resurser inom sysselsättningen gällande
Wämöparken.
Dnr 2013.543.043
13. Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013 § 48
Uppföljning per den 28 februari 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
Dnr 2013.574.041
14. Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2013 § 52
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarFörslag den 1 mars 2013.
dnr 2013.575.004
forts. § 47

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-05-28

25

Sammanträdesprotokoll

forts. § 47
15. Länsstyrelsens beslut den 7 maj 2013, dnr 258-4456-12
Ansökan om sänkt hastighet på del av E22 mellan Nättraby
trafikplats och Hasslö vägskäl i Karlskrona och Ronneby
kommuner.
Dnr 2012.1469.512
16. Länsstyrelsens beslut den 7 maj 2013, dnr 258-1066-2013
Avlysning av vattenområde för genomförande av roddtävlingen
”Gymnasieregattan” den 5 juni 2013.
Dnr 2013.355.557
17. Blekinge läns författningssamling 10 FS 2013:10
Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter om tillfällig avstängning
av del av Borgmästarefjärden, Karlskrona kommun
beslutad den 7 maj 2013.
18. Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2013 § 105
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar.
Dnr 2012.1109.225

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 18.
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§ 48
Övrigt
Åke Håkansson (S) ställer fråga om varför fundament till skyltportal har
anlagts på del av cykelbanan mellan järnvägen och infartsleden.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Åke Håkansson (S) ställer fråga om efterarbete vid genomförd röjning norr
om Nävragöl.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Åke Håkansson (S) ställer fråga om toppbeläggning på Selénvägen i
Rödeby.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Åke Håkansson (S) ställer fråga om påfyllning av sand i kommunala
förskolors sandlådor.
Anders Kumlin, fastighetschef besvarar frågan.
-----Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om cykelvägen vid Hästö/Krutviken.
Problem med grovt grusmaterial på den provisoriska cykelvägen.
Karl-Johan Svärd, gata/park chef besvarar frågan.
-----Nämnden efterfrågar kompletterande information om E-lönebesked till
nästa sammanträde.
-----------
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 17 juni 2013.
§ 49. Information
-

a. E-lönebesked
b. Hur arbetar vi med mångfaldsfrågor?
d. Affärsplan och SWOT-analys av Hamnbolag
e. VA utbyggnadsplan – del av fördjupad översiktsplan för skärgården
f. Investeringsuppföljning per 31 maj 2013 och prognos 2013
g. Besparingsförslagen

§ 50. Förslag Hamnstrategi
§ 51. Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla
§ 52. Svar på medborgarförslag: Lekpark i Backabo
§ 53. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 54. Meddelanden
§ 55. Övrigt

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-06-17

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Måndagen den 17 juni 2013 kl 14.00 – 16.35

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Tommy Olsson (KD) kl. 14.00-16.30 §§ 49-51
Gunilla Ekelöf (FP) kl. 16.30-16.35 §§ 52-55

1:e v ordf
2:e v ordf
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Peter Bäckström (M)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Löneassistent Shirin Sahebjamee
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg

Utses att justera

Patrik Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare
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……………………………………
Birgitta Dahl

§§ 49-55

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson

§§ 49-51

Ordförande

……………………………………
Gunilla Ekelöf

§§ 52-55

Justeringsledamot

……………………………………
Patrik Andersson

§§ 49-55

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sign

Sign

juni 2013 anslagits på
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§ 49
Information
-

a. E-lönebesked
Löneassistent Shirin Sahebjamee informerar

-

b. Hur arbetar vi med mångfaldsfrågor
Mångfaldsstrateg Eva Dahlberg informerar.

-

d. Affärsplan- och SWOT-analys av Hamnbolag
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar

-

e. VA utbyggnadsplan – del av fördjupad översiktsplan för
skärgården
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar

-

f. Investeringsuppföljning per 31 maj 2013 och prognos 2013
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar.

-

g. Besparingsförslagen
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
______
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Förvaltningschef TF
Controller TF
Akten

TN.2013.660.550

§ 50
Förslag till Hamnstrategi.
Tekniska nämnden behandlade ärendet om att bilda hamnbolag vid
sammanträdet 29 januari i år. Till ärendet bifogades ett förslag till strategi
för hamnverksamheten. Tekniska nämnden beslutade i enlighet med
förslaget.
Vid ärendets fortsatta hantering har framkommit önskemål om att fördjupa
den strategiska beskrivningen och kommunstyrelsens allmänna utskott
begärde den 26 mars i år att förvaltningschefen för tekniska förvaltningen
ska ” ta fram förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns hela
hamnverksamhet”. Allmänna utskottet beslutade att beslut om
hamnstrategin och bildandet av hamnbolag fattas samtidigt i
kommunfullmäktige den 19 september 2013.
Bifogat redovisas uppdraget med ett utvecklat förslag till hamnstrategi för
Karlskrona kommun, daterad den 29 maj 2013. Denna strategi ersätter den
tidigare, av tekniska nämnden beslutad, daterad den 22 januari 2013.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar på att följande text under punkt 9.2 STRATEGI
ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen skall
kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha fortsatt samråd
med försvarsmakten för de planer och lov som berör områden där den
militära verksamheten kan påverkas av byggnation.”
Tekniska nämnden beslutar
1.

att godkänna förslag till hamnstrategi för Karlskrona kommuns
hela hamnverksamhet samt
att texten under punkt 9.2 STRATEGI ändras till:
”Verka för att ge bästa möjliga förutsättning för att marinbasen
skall kvarstanna och utvecklas i Karlskrona kommun samt ha
fortsatt samråd med försvarsmakten för de planer och lov som
berör områden där den militära verksamheten kan påverkas av
byggnation.”

2.

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1265.312

§ 51
Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby
och Kättilsmåla
Maria Andersson har föreslagit att en cykelväg ska anordnas mellan
Lyckeby och Kättilsmåla. Anledning till detta är att de allmänna
kommunikationerna har en låg turtäthet samt att länsvägen 725 är smal.
Maria upplever också att vägen i ganska hög utsträckning trafikeras av
tunga fordon. Av dessa anledningar upplevs inte vägen som säker för
cyklister.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona kommun
berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman. Prioritering och
fördelning av medel till väginvesteringar på dessa vägar fastställs av
Region Blekinge i den regionala transportplanen.
Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin prioritering i
samband med nästa planeringsomgång av den regionala transportplanen
prövar detta objekt mot andra angelägna objekt inom kommunen.
Jörgen Johansson yrkar på återremiss.
Åke Håkansson tillstyrker återremiss.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
____________
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Kommunstyrelsen
Akten

2012.1264.332

§ 52
Svar på medborgarförslag lekpark i Backabo
Linda Andersson m.fl. har föreslagit att lekparken i kvarteret Killingen
rustas upp och att eventuellt en ny lekplats anläggs på gräsplanen vid HShuset.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Det finns i dag 2 st lekplatser i Backabo, dels den i kvarteret Killingen och
dels en i området längst upp på Backabovägen i naturområdet innanför
kvarteren Bävern, Illern och Minken.
Det finns ett politiskt beslut att lekplatserna ska minskas från 105 till 79
stycken i hela kommunen och att kvarvarande lekplatser skall rustas upp.
För Backabo är planen att ta bort lekplatsen i kvarteret Killingen och att
lekplatsen på Backabovägen rustas upp till medelstor lekplats. Samtidigt
bygger vi just nu en stor områdeslekplats i Mariedal som även har
Backabo som upptagningsområde.
Tidplan för åtgärderna i Backabo är ännu inte fastställd och beror på när
investeringsmedel anslås.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget avslås.
________
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§ 53
Delegation
1. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor.
TN.2013.609.452
Skrivelse angående avfallshantering på fastighet.
TN.2013.600.452
Skrivelse angående sophämtning på fastighet.
TN.2013.433.452

Anbud
2. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut – Beställarstöd Verkö,
Karlskrona kommun.
TN.2013.357.055
3. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut – Markarbete Kiselvägen.
TN.2013.621.052
4. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Toalettbyte
Tallholmen.
TN.2013.448.820
5. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Toalettbyte
Knösö.
TN.2013.475.822
6. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Toalettbyte
Kålö.
TN. 2013.578.822
7. Beslutsattestanter fr o m 2013-06-03
TN.2013.27.002
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Sign
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§ 53 forts Delegation
8. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Holmsjö VV kemisk rening.
TN.2013.602.349
9. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Holmsjö VV råvatten.
TN.2013.603.349
10. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Holmsjö VV vyredox.
TN.2013.604.349
11. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till ny rörläggarbil.
TN.2013.720.350
12. Disposition av anslag för klumpanslag hamnen 2011 till
investeringsprojekt soprum Tallebryggan.
TN.2013.693.825

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-06-17

10

Sammanträdesprotokoll

§ 54
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 16 maj 2013 § 129
Medborgaraförslag: Sammanbinda f d oljehamnen Hattholmen och Ö
Hamngatan med en gång- och cykelbro.
TN.2013.671.312
2. Länsstyrelsens beslut den 14 maj 2013, dnr 555-2185-2012
Underrättelse om driftstörning avseende nedtappning av biologisk linje 1
för underhållsarbeten på Koholmen avloppsreningsverk i Karlskrona
kommun.
TN.2013.605.351
3. Länsstyrelsens beslut den 14 maj 2013, dnr 555-3697-2012
Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledningen
från ringkanalen (Rödeby gamla avloppsreningsverk) i Karlskrona
kommun.
TN.2012.606.352
4. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-837-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning i samband med akut
reparation av tryckledning samt byte av ventil vid pumpstation Högvakten i
Karlskrona kommun.
TN.2013.484.352
5. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-303-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning från bräddpunkt
Vedebybäck på grund av strömavbrott.
TN.2013.610.352
6. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-4412-2012
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning i samband med
avstängningen av Fridlevstads avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
TN.2013.611.351
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Sign

Sign
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§ 54 forts Meddelande
7. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2013, dnr 555-1085-2013
Underrättelse om driftstörning avseende anmälan om underhållsarbete vid
pumpstation Vämöviken i Karlskrona kommun.
TN.2013.269.351
8. Länsstyrelsens beslut den 24 maj 2013, dnr 431-861-13
Fråga om nyplantering av träd, etapp 5, Drottninggatan, Karlskrona,
Karlskrona kommun.
TN.2013.318.339
9. Länsstyrelsens beslut den 27 maj 2013, dnr 434-1667-13
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av rådhuset på
fastigheten Rådhuset 1, Karlskrona kommun.
TN.2012.522.295
10. Länsstyrelsens beslut den 28 maj 2013, dnr 431-1008-13
Beslut om särskild utredning i samband med anläggande av vattenledning
på Marielund 3:2, Nättraby, Karlskrona kommun.
TN.2012.491.052
11. Blekinge tingsrätt,
Dom
Mål nr B 664-13
Avseende skadegörelse, fällande av tre träd, två ekar och en bok, på
kommunens mark.
Dnr SKA.2013.22.185

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 11.
_______
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§ 55
Övrigt
Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om bidrag för enskilda vägar har minskat.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
-----Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om varför besöks- och
personalparkeringen tillhörande Thyssens Krupp Marine Systems AB
(Kockums-parkeringen) ändrat tiden för personalparkering från
06.00-18.00 till 00.00-24.00, varpå den inte kan användas av de boende i
närheten utan står helt tom nattetid.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan och svarar att han ska
kontakta Thyssens Krupp Marine Systems AB i ärendet.
-----2:e v ordf Åke Håkansson (S) önskar alla en trevlig sommar och
midsommar.
_______
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Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 augusti 2013.
§ 56. Information
- a. Information om Lyckebyåns vattenförbund, Blekingekustens vattenförbund samt
Blekinge luftvårdsförbund.
- b. Miljöredovisning 2012
- c. Svar på revisionsrapport angående granskning av investeringspolicyns
efterlevnad
- d. Investeringsuppföljning per 31 juli 2013 och prognos 2013
- e. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2013-01-01—2013-06-30
- f. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2013-01-01—2013-06-30
- g. Husbilsfrågan
- h. Stadsmarinans utveckling
§ 57. Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
§ 58. Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö skola
§ 59. Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge
län
§ 60. Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl., Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
§ 61. Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån. Återremiss
§ 62. Svar på medborgarförslag: Inrätta en hundrastplats på Klinteberga
§ 63. Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan-Kummingatan så att de små barnen får en enklare
pulkabacke
§ 64. Svar på medborgarförslag: Förslag på en hundrastgård på den stora ängen
mellan Vedeby gata och Spandelstorp i Lyckeby
§ 65. Svar på medborgarförslag: Många fler parkbänkar på fisktorget och gärna en
kiosk där också
§ 66. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 67. Meddelanden
§ 68. Övrigt
Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Måndagen den 26 augusti 2013 kl. 14.00 – 16.35

Beslutande

Ordförande

Gunilla Ekelöf (FP) kl. 14.00 - 16.35

2:e v ordf
ledamöter

Åke Håkansson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Biolog Eva Steiner kl. 14.00 - 14.50 § 56 a - b
Renhållningsingenjör Jessica Carlsson kl. 14.00 14.50 § 56 a - b
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl kl. 14.00 15.30 § 56 a - b samt h
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl. 14.30 - 16.10
§§ 56 h, c-g - 57
Projektchef Johan Stenér kl. 14.00 - 16.00 § 56h
samt a-f
Projektledare Karin Grimbe kl. 15.00 - 16.15
§§ 56 c - 58
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Övriga
närvarande

Projektledare i Utvecklingsbolaget Karlskrona AB
Ingmarie Söderblom kl. 14.00 - 16.00 § 56 h samt a-f

Utses att justera

John-Erik Danerklint (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 56-63

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf §§ 56-63

Justeringsledamot

……………………………………
John-Erik Danerklint §§ 56-63

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

september 2013 anslagits på
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TN.2013.982.420
TN.2013.313.007
TN.2013.235.042

§ 56
Information
-

a. Information om Lyckebyåns vattenförbund, Blekingekustens
vattenförbund samt Blekinge luftvårdsförbund.
Biolog Eva Steiner informerar.

-

b. Miljöredovisning 2012
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl och renhållningsingenjör Jessica
Carlsson informerar.

-

c. Svar på revisionsrapport angående granskning av
investeringspolicyns efterlevnad
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar

-

d. Investeringsuppföljning per 31 juli 2013 och prognos 2013
Controller Gun-Britt Sirbäck informerar

-

e. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2013-01-01—2013-06-30

-

f. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2013-01-01—2013-06-30

-

g. Husbilsfrågan
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd informerar

-

h. Stadsmarinans utveckling
Projektledare i Utvecklingsbolaget Karlskrona AB Ingmarie Söderblom
informerar

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
Förvaltningschef TF
Controller TF
Akten

TN.2013.976.050

§ 57
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
Tekniska nämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att tillsammans
med de kommunala bolagen finna former för ökat samarbete och
samverkan vid upphandling
av tjänster för driften av kommunens fastigheter och skötsel av gator och
parker inom
Karlskrona kommun.
I utredningen har AB Karlskronahem och Kruthusen Företagsfastigheter
AB samt
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och gata/parkavdelning
medverkat.
Utredningen redovisas i bilaga.
Mängden tjänster som köps in externt till de olika organisationerna är
varierande. Kruthusen är den verksamhet som bredast köper in sitt behov
av tjänster från externa leverantörer. Organisationerna eftersträvar att få ut
största möjliga fördelar av marknaden vid varje upphandlingstillfälle. Valet
av inriktning mellan egen regi eller externt inköpta tjänster kan variera över
tiden. Förståelsen av att utnyttja en lämplig mix är en grundläggande
framgångsfaktor. Vilka tjänster som är lämpliga att behålla i egen regi och
vilka tjänster som skall köpas in under ett längre tidsbundet leverans-avtal
eller köpas med avrop mot ramavtal beror på många faktorer. Med en
lämpligt vald mix av egna resurser och dessa inköpssätt kan kostnaden
minimeras.
Organisationerna har redan idag en etablerad samverkan och samordning
av upphandling/inköp av vissa externa tjänster, exempelvis elhandel och
bevakningstjänster. I några fall förekommer det också inköp/försäljning av
tjänster mellan de olika verksamheterna.
Upphandlingar av tjänster sker genom upphandling enligt LOU. Nuvarande
leverantörsavtal är tecknade med avtalstider på mellan två och tre år och
med option på förlängning på mellan ett och två år. Kvarvarande löptider
varierar och det finns goda förutsättningar att förbereda för en kommande
samordning.
forts
Sign

Sign

Sign
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§ 57 forts
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster
Upphandling av externa tjänster kräver ett genomarbetat och välplanerat
arbetssätt, tydliga kravspecifikationer och en väldefinierad strategi i sitt
genomförande. Man ska därtill inte underskatta det interna behovet av
förstärkt kompetens och resurser för planering, kontroll och uppföljning när
större mängd externa tjänster upphandlas.
Sammanfattningsvis föreslås följande:
Bilda arbetsgrupp för samordning av upphandlings- och leverantörsfrågor.
Samordnings- och koordineringsmöten startas mellan tekniska
förvaltningen och bolagen för att regelbundet diskutera och bereda
upphandlings- och leverantörs-frågor. Arbetsgruppen har till uppgift att
1. gå igenom de olika organisationernas gemensamma tjänstebehov
och hur behoven kan samordnas och lösas för bästa effektivitet,
2. förbereda och planera för övergång till gemensamt upphandlade
avtal där detta ger ekonomiska och tekniska fördelar,
3. definiera och utforma gemensamma kravspecifikationer för
upphandling,
4. utveckla regelbundna leverantörsmöten.
Sammankallande till dessa samordningsmöten är tekniska förvaltningen.
Beslut om att medverka i samordnad upphandling avgörs av respektive
bolags ledning och styrelse.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna redovisad utredning ”Nya former för ökat samarbete och
samverkan vid upphandling av tjänster för driften av kommunens
fastigheter och skötsel av gator och parker inom Karlskrona kommun”.
2. att uppdra åt Tekniska förvaltningen, Karlskronahem AB och Kruthusen
AB att bilda en arbetsgrupp för samordning av upphandlings- och
leverantörs-frågor.
___________
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Akten

TN.2011.912.291

§ 58
Ansökan om utökad investeringsram 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.
Den 27 november 2012 beslutade kommunstyrelsen i § 316 att ge
investeringstillstånd inom befintliga investeringsramar om 15 mnkr.
Under våren och försommaren 2013 har projekteringen slutförts och en
upphandling enligt LOU har genomförts. I denna upphandling inkom tre
stycken anbud och avvikelsen mellan högsta och lägsta anbud uppgick till
4,2 %. Tyvärr innebär det lägsta anbudet att befintliga investeringsramar ej
räcker för att genomföra den upphandlade entreprenaden. Den sedan
tidigare beslutade investeringsramen om 15,0 mnkr finansieras med 5,0
mnkr ur 2011 års anslag för Holmsjö skola och 10,0 mnkr ur 2012 års
anslag för Holmsjö skola För att genomföra det önskade projektet krävs en
utökad investeringsram om 5 mnkr och med anledning av detta får barnoch ungdomsförvaltningen 400 tkr i tillkommande drifts- och lokalkostnader
per år.
En av de bidragande faktorerna till denna utökade kostnad är att
marknadens prisnivå stigit i förhållande till hur läget var för cirka ett år
sedan, vilket vi också märkt i andra entreprenadupphandlingar som gjorts
enligt LOU. En annan faktor, som också är en delförklaring till behovet av
den utökade investeringsramen, är att projekteringen ej var slutförd vid
tiden för ansökan om investeringstillstånd, varför projektets fulla omfattning
ej var känd vid denna tidpunkt. Det har under projekteringen bland annat
funnits önskemål om att bygga till ytterligare två klassrum för eventuellt
framtida behov, vilket dock stoppats av projektledaren.
Utöver de ovan äskade investeringsmedlen så kommer
fastighetsavdelningen också att gå in med flera miljoner kronor i dels
investeringsmedel för energibesparande åtgärder (uppvärmning och
forts
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§ 58 forts
Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö
skola
fläktsystem) samt underhållsmedel. Eftersom skolan i ett antal år varit
föremål för om- och tillbyggnadsplaner så har underhållet satts på
sparlåga.
Idrottsundervisningen kommer att bedrivas i den allhall i nära anslutning till
skolan, som intresseföreningen Allhallen låter uppföra.
Projektets planerade och upphandlade omfattning är följande:
 Holmsjö skola görs om till en modern F till 6-skola.
 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 omdisposition av
nuvarande slöjdlokal.
 Skolhälsovårdens lokal kompletteras med vilorum 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. Förrådsutrymmen som finns i detta hus ersätts med
utrymmen i skolbyggnadens källarplan.
 Personalplatser tillskapas och personalutrymmen renoveras.
 Matsalen utökas inom befintlig byggnad.
 Två nya entréer tillskapas.
 Invändiga ytskikt förnyas.
 Befintliga elinstallationer byts ut.
 Befintligt ventilationssystem ersätts med ett nytt modernt FTXsystem med värmeåtervinning.
 Ny värmeanläggning installeras och den gamla oljepannan
utrangeras.
 Nytt lågtempererat radiatorsystem installeras och ersätter det gamla
högtempererade.
Projekteringskostnaderna för detta uppskattas till cirka 1 500 000 kr. Barnoch ungdomsförvaltningen ansvarar för uppkommen projekteringskostnad i
det fall investeringen inte fullföljs.
forts
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§ 58 forts
Ansökan om utökad investeringsram för ombyggnad av Holmsjö
skola

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela utökat investeringstillstånd om 5,0 mnkr avseende
ombyggnad av Holmsjö skola,
2. att utrymme för den utökade investeringen om 5,0 mnkr skapas i den
fortsatta budgetberedningen avseende investeringar 2014-2018,
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
i det fall investeringen inte fullföljs.
__________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

TN.2013.675.775

§ 59
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat planprogram är översänt för samråd. Planområdet ligger utmed
Augerumsvägen och avgränsas av Västra Gärdesvägen/Östra
Augerumsvägen i norr och sträcker sig söderut mot bostadsområdet
Spandelstorp. Väster om området ligger bostadsområdet Västra Gärde och
i öster avgränsas området av Lyckebyån.
Syftet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse med varierade
bostadsformer med närhet till befintlig infrastruktur, service samt natur.
Bostäderna avses ge en samordnad utformning och placering. Östra sidan
om Augerumsvägen föreslås inte bebyggas utan landskapet ska här
fortsättningsvis hållas öppet mot Lyckebyån. Förslaget beräknas totalt
inrymma ca 250 nya bostäder. Ett genomförande av planen bedöms inte
medföra betydande miljöpåverkan.
Området kommer att försörjas av kommunalt vatten och avlopp. Det
befintliga dagvattennätet har dock inte kapacitet att ta emot dagvatten från
planområdet genom en traditionell hantering utan öppna
dagvattenlödningar behövs för att temporärt fördröja vattnet inom
planområdet. Bebyggelsen påverkar valet av dagvattenlösning men en
kombination av svackdiken, infiltrationsstråk och öppna magasin föreslås.
Flödet ut från området kommer att behöva regleras. Dagvattensituationen
kommer inte heller att tillåta källare i området.
Området ligger inom det föreslagna sekundära skyddsområdet för
Afvelsgärde grundvattentäkt. Föreslagna skyddsföreskrifter för denna
kommer att tas hänsyn till vid genomförandet. Den huvudsakliga
grundvattenbildningen till vattentäkten sker nordöst om
exploateringsområdet. I exploateringsområdet är det täta massor ovanför
det grundvattenförande lagret. De täta massorna borgar för att både
kvalitet och kvantitet på Afvelsgärde vattentäkt bibehålls efter en ytterligare
exploatering. För att skydda Afvelsgärde vattentäkt från oljeföroreningar
kommer de öppna dagvattenlösningar att kompletteras med oljeavskiljare
eller liknande.
forts
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§ 59 forts
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Infarter till området föreslås främst från Augerumsvägen men delar av
området får infarter från Af Håkanssons väg samt Västragärdesvägen.
Ingen genomfartstrafik för bilar är tänkt genom området. Nya stråk för
gång- och cykeltrafik genom planområdet kommer att koppla ihop området
med omgivningen. En ny busshållplats föreslås på Augerumsvägen.
Området är beläget utmed Augerumsvägen som i dag har en
hastighetsbegränsning på 70 km/h. Bullerpåverkan har bedömts till 52
db(A) vid ett avstånd på 50 meter från vägkant till fasad.
Yrkande
Jörgen Johansson (C) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Åke Håkansson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag samt yrkar
att planprogrammet ska kompletteras med en cykelväg upp till Augerums
kyrka och att samtal ska tas med Trafikverket om en fortsatt sträckning av
cykelvägen till Kättilsmåla.
Claes-Urban Persson (S) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen
Johanssons (C) avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Den som vill biträda förvaltningens förslag röstar Ja, den som vill avslå
förvaltningens förslag röstar Nej.
Följande röstar ja: Åke Håkansson (S), Liten Löfgren (S), John-Erik
Danerklint (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik andersson (S), Pia
Pålsson (S), Britt Hagström (M), Patrik Stjernlöf (M), Paul Cederholm (SD)
och Lindy Olofsson (M).
Följande röstar nej: Gunilla Ekelöf (FP), Jörgen Johansson (C) och
Margareta Olin Mattsson (C).
Tekniska nämnden beslutar med 10 ja-röster mot 3 nej-röster.
Därefter beslutar tekniska nämnden enligt förvaltningens förslag med Åke
Håkanssons (S) tilläggsyrkande.
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-08-26

12

Sammanträdesprotokoll

§ 59 forts
Förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län

Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka förslag till planprogram för Mölletorp 6:13 m fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län,
2. att tekniska förvaltningen skall kompenseras för framtida ökade
driftkostnader vid exploatering av området.
3. att planprogrammet ska kompletteras med en cykelväg upp till
Augerums kyrka och att samtal ska tas med Trafikverket om en fortsatt
sträckning av cykelvägen till Kättilsmåla.
________
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Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

TN.2012.702.214

§ 60
Detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m.fl., Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan, upprättad i april 2013, är utställd för granskning.
Planområdet ligger i Karlskrona centrum, inom Trossös nordvästra
kvadrant. Planområdet avgränsas i öster och norr av Stora
Möllebacksgränd, i väster av Möllebackskyrkan och centrumbebyggelse
och i söder av Ronnebygatan.
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att uppföra ett bostadshus,
som ansluter höjdmässigt till befintlig bebyggelse på höjdplatån, på idag
obebyggd mark.
Detaljplanen medger högst sju våningar för bostäder och kontor ovanpå
två garagevåningar. Entréer och garageinfarter anpassas till omgivande
gata.
Planområdet är försörjt med kommunalt vatten och avlopp men tekniska
förvaltningen förordar lokalt omhändertagande av dagvatten.
Tillfart till området kommer att ske genom befintligt vägnät.
Exploateringsavtal skall upprättas mellan berörd exploatör och kommunen,
för att reglera frågor om rättigheter, förorenad mark samt ombyggnad av
anslutande gator mm.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för NORDSTJÄRNAN 32 m fl., Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2010.547.312

§ 61
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
Återremiss
Bo Löfgren (Fp) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ger
kommunstyrelsen i uppdrag att planera och bygga tidigare föreslagen
broförbindelse över Lyckebyån i området Gamla
Brovägen/Cedergrensvägen.
Tekniska förvaltningen har tidigare avgivit svar i ärendet.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet 2011-12-15
Fråga har väckts om bron kan utföras i samband med och belasta en
kommande exploatering i anslutning till Lyckeby centrum.
Tekniska förvaltningen kan inte se att det inom överblickbar tid finns någon
exploatering som kan belastas med hela kostnaden för ett sådant
brobygge. Möjligen kan ett genomförande ske i samverkan mellan
kommunen och en exploatör.
Förvaltningen instämmer i att en bro i föreslaget läge fyller ett stort behov
av de skäl som framförts i motionen och föreslår att detta projekt när det
finns ekonomiska förutsättningar prioriteras i ett framtida planerings- och
budgetarbete.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen, samt
att ett genomförande först kan bli aktuellt när ekonomiska förutsättningar
finns för kommunen ensam eller i samverkan med en exploatör.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2012.1115.310

§ 62
Svar på medborgarförslag: Inrätta en hundrastplats på Klinteberga
Lennart Lindgren, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag. I
skrivelsen föreslås följande åtgärder:
1. Inrätta en hundrastplats på Klinteberga där tidigare tennisbanor
låg
2. Inhägnad area, med utvändig papperskorg och en ”ljugarbänk”
för husse och matte
Som motivering framförs att ” Många hundägare rastar idag sina hundar i
lekparker och grönytor i bostadsområdena kring Annebo, Vämöstrand m.fl.
platser. Det är tyvärr många som inte plockar upp efter sina hundar och
detta lider barn och andra av när de leker i kladdet på grönytor m.m. Det
skulle också, med en rastplats, inbjuda till ett socialt umgänge mellan
människor. Hundägare är ofta ensamstående personer som skulle må bra
av en träffpunkt.”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Att omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat område kostar,
beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Kommunens arbetsmarknadsenhet
kommer under 2013 att skapa en hundrastgård i Wämöparken. Denna når
man lätt från Klinteberga, som är anvisad parkeringsplats för besökare till
Wämöparken, och kan nyttjas av hundägare i förslagställarens nämnda
bostadsområden.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.386.339

§ 63
Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan-Kummingatan så att de små barnen får en enklare
pulkabacke
Bengt Andrén, Kummingatan Hässlegården, har lämnat in rubricerat
medborgarförslag som förbättrar för små barns pulkaåkning och minskar
risken för kvistar och grenar i ansiktet. I skrivelsen föreslås följande åtgärd:
1. I ett första skede göra en enklare insats, genom att bredda den
befintliga grusvägen som barnen åker på idag.
Som motivering framförs att ”I Hässlegården finns det ingen riktig
pulkabacke, trots att det finns flera barn i området. Dessutom finns det
förskolor som säkert hade nyttjat backen om en sådan hade kommit till
stånd”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Att i ett första skede tillskapa en bredare grusväg som medger pulkaåkning
kräver nedtagning av träd och sly, eventuellt också borttagning av större
stenar samt transport och utläggning av jord/ grusmassor. Kostnad för
dessa åtgärder uppskattas till 20 tkr. Förvaltningen har i dagsläget mycket
knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel och underhåll av
befintliga anläggningar såsom lek- och badplatser. Ekonomiska resurser till
utökning/nyanläggning av pulkabackar saknas.
Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om möjlighet till egen insats från boende i
området. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att ärendet återremitteras till tekniska
förvaltningen för att undersöka möjligheterna till självförvaltningsinsats av
föräldragruppen att ta bort sly.
forts
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§ 63 forts
Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan-Kummingatan så att de små barnen får en
enklare pulkabacke
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.559.339

§ 64
Svar på medborgarförslag: Förslag på en hundrastgård på den stora
ängen mellan Vedeby gata och Spandelstorp i Lyckeby
Ulrica Petersson, Lyckeby, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Som motivering framförs att ” Vi är många hundägare i Lyckebyområdet,
en inhägnad rastgård för hundar vore utmärkt. Den stora ängen har stått
orörd i många år. Det behöver ej vara något avancerat utan ett högre
staket runt om behövs”
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Behovet av hundrastgårdar är störst i stadsmiljö då det saknas ytor för
hundarna att röra sig på samt att det i Karlskronas centrala delar råder
koppeltvång. Att omgärda en hundrastgård med stängsel i rubricerat
område kostar, beroende på storlek, mellan 30-60 tkr. Förvaltningen har i
dagsläget mycket knappa ekonomiska resurser. Därav prioriteras skötsel
och underhåll av befintliga anläggningar. Vid anläggning av nya
hundrastgårdar prioriteras främst de områden där fria ytor, som medger
rastning av hundar, saknas.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.387.311

§ 65
Svar på medborgarförslag: Många fler parkbänkar på fisktorget och
gärna en kiosk där också
Marianne Hansson, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Fisktorget är en mycket välbesökt plats sommartid inte minst då
skärgårdsturerna utgår härifrån. Försäljning av glass och kaffe sker
sommartid från Karlskronaglass ombyggda Londonbuss samt från
Skärgårdstrafikens byggnad. Det finns gott om sittplatser längs
Borgmästarekajen, utanför hotellet, vid fiskaregumman och på bryggan vid
Skärgårdsbåtarna. Dock är det flera av dessa sittplatser som saknar
ryggstöd då de utgörs av enklare bänkar. Idag finns det 4 parksoffor
framför skärgårdsbåtarna och förvaltningen kommer, vid återställningen
efter skärgårdsfesten, utöka med ytterligare 4 parksoffor genom att
iordningställa bänkar som tidigare stått framför snäckan i Hoglands park.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget till den del som avser fler parkbänkar på
Fisktorget och i övrigt att medborgarförslaget skall anses vara besvarat.
_________
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§ 66
Delegation
Anbud
1. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut: Miljö- och transformatorstation
på Skeppsbron, Karlskrona kommun.
TN.2013.554.052
2. Anbudsprotokoll och Tilldelningsbeslut: Terminaloperatör
Kombiterminal Verkö, Karlskrona kommun.
TN.2013.695.052
3. Anbudsprotokoll + Tilldelningsbeslut: Förhyrning av särskilt boende
Västra Gärde, Karlskrona kommun
TN.2013.79.052
4. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt Hallarum.
TN.2013.665.822
5. Disposition av 2013 års anslag för Klumpanslag fordon/Maskiner till
investeringsprojekt Inköp av tidigare leasad VW Caddy.
TN.2013.699.310
6. Disposition av 2011 års anslag för slamsugare till investeringsprojekt
Hjullastare Wille.
TN. 2013.751.310
7. Disposition av 2013 års anslag för Handelshamnen Klumpanslag till
investeringsprojekt Handelshamnen kaj del 3.
TN.2013.753.556
8. Disposition av 2013 års klumpanslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Pumpstation Skönstavik Camping.
TN.2013.765.845
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§ 66 forts
Delegation
9. Disposition av 2013 års klumpanslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Långö badplats.
TN.2013.804.822
10. Disposition av 2013 års klumpanslag för energieffektiviseringar till
projekt Vämöskolans administration värme o vent.
TN.2013.380.291
11. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Fågelmara omb för
hemtjänst.
TN.2013.633.287
12. Disposition av 2013 års anslag, KS reserv disp. för skolinvesteringar till
projekt Nättrabyskolan, tillbyggnad matsal.
TN.2013.698.291
13. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Ö Vittusgatan, dörröppnare.
TN.2013.702.299
14. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar (disp ur KS reserv)
till projekt Sturkö skola, lokalanpassningar.
TN.2013.123.291
15. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt
Saltöskolan, lokalanpassningar.
TN.2013.124.291
16. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt Hasslö
skola, lokalanpassningar.
TN.2013.125.291
17. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt
Rödebyskolan, lokalanpassningar.
TN.2013.126.291
18. Disposition av anslag för klumpanslag hamnen 2011 till
investeringsprojekt Soprum Tallebryggan samt beslut att ta i anspråk
anslag Soprum Tallebryggan, 500 000 kronor.
TN.2013.693.825
forts
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§ 66 forts
Delegation
19. Beslutsattestanter fr o m 2013-06-26
TN. 2013.27.002
20. Delegationsbeslut: Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Hamnplan.
TN.2013.979.511
21. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Västra Prinsgatan 686655.
TN.2013.974.344
22. Disposition av 2013 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7.000.000 kronor till Västra Prinsgatan 686757.
TN.2013.975.344
23. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar
till projekt V Mark ombyggnad till RWC samt ramp.
TN.2013.868.292
24. disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Sturkö IP,
anslutning VA
TN.2013.873.344
25. Beslutsattestanter fr o m 2013-08-15
TN. 2013.27.002

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 67
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 5 juni 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 11 juni 2013
c. Tekniska nämnden den 17 juni 2013
d. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-06-12
2. Länsstyrelsens beslut den 18 juli 2013, Dnr 431-1419-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.953.822
3. Länsstyrelsens beslut den 18 juli 2013, Dnr 431-1444-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.954.822
4. Länsstyrelsens beslut den 24 juli 2013, Dnr 431-1994-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsade områden i Karlskrona och Ronneby kommuner.
TN.2013.961.822
5. Länsstyrelsens beslut den 25 juli 2013, Dnr 431-1829-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare i hobbysyfte
inom begränsat område i Karlskrona kommun.
TN.2013.971.822
6. Länsstyrelsens beslut den 10 juni 2013, dnr 555-1087-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning i samband med
ledningsbyten vid Hästövägen i Karlskrona kommun.
TN.2013.251.344
forts
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§ 67 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsens beslut den 3 juli 2013, Dnr 555-2168-2013
Underrättelse om driftstörning avseende pumpstation Högvakten i
Karlskrona kommun.
TN.2013.817.352
8. Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2013, Dnr 3947-2012
Beslut om stöd enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till
Solceller.
TN.2013.571.290
9. Länsstyrelsens beslut den 13 juni 2013, Dnr 258-1430-2013
Begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från
gällande fartbegränsning.
TN.2013.667.557
10. Länsstyrelsens beslut den 14 juni 2013, Dnr 431-1684-13
Beslut om arkeologisk efterundersökning av del av RAÄ
Hjortsberga 195, Johannishus 1:2, Ronneby kommun.
TN.2010.1343.872
11. Regeringsbeslut daterat den 5 juni 2013
N2013/1914/TE
Förskottering av medel för Bergåsa, utbyggnad av planskildhet,
deletapp i Emmaboda-Karlskronaåtgärden, Blekinge län.
TN.2011.378.109
12. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 3 juni 2013 § 36
Cykelstrategi 2030, Karlskrona kommun.
TN.2013.280.510
13. Kulturnämndens beslut den 5 juni 2013 § 36
Remiss angående cykelstrategi i Karlskrona kommun.
TN.2013.280.510
14. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 juni 2013 § 162
Remissvar angående Cykelstrategi 2030.
TN.2013.280.510
15. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 juni 2013 § 170
Förslag till samråd för VA-utbyggnadsplan, del av VA-plan för
Karlskrona kommun.
TN.2012.633.303
forts
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§ 67 forts
Meddelanden
16. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 § 132 Strategisk
dispositionsplan för markytor inom Verkö hamn- och industriområde.
TN.2013.46.550
17. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 § 134
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar.
TN.2012.1109.225
18. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2013 § 136
Försäljning av tomt för särskilt boende inom del av
Spandelstorp 5:4, Västra Gärde.
TN.2013.752.253
19. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 56
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun inleder
förhandlingar med samtliga enskilda VA-föreningar inom
kommunen med erbjudande om bistånd.
TN.2011.479.355
20. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 57
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheter till att
förändra/förbättra dagvattenledningen på Montörvägen i Jämjö.
TN.2011.191.353
21. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 65
Revisionsberättelse år 2012 och beslut om ansvarsfrihet för
Kommunstyrelsen, Barn- och ungdomsnämnden, Kulturnämnden,
Idrotts- och fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden,
Överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
TN.2012.159.042
22. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 69
Årsredovisning för år 2012 Karlskrona kommun.
TN.2012.159.042
23. Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2013 § 73
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget och
plan 2014-2016.
TN.2013.736.006
forts
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§ 67 forts
Meddelanden
24. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 78
Svar på medborgarförslag om fler övergångsställen runt
torget och Ronnebygatan i Karlskrona centrum.
TN.2012.1261.512
25. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 84
Förslag till taxa 2013 för fasta båtplatser i Tallebryggans
hamn, kap 19.1
TN.2012.963.041
26. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 87
Uppföljning per den 30 april 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter.
TN.2013.574.041
27. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 88
Uppdrag att ta fram förslag om nytt åtgärdspaket för att
åstadkomma en resultatförbättring redan år 2013.
TN.2013.588.041
28. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2013 § 89
Förslag resultatreglering bokslut 2012 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.
TN.2012.640.041
29. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den
19 juni 2013 § 78 Budget 2014 och plan 2015-2016
TN.2013.588.041
30. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 juni 2013
§ 51 Yttrande över cykelstrategi 2030
TN.2013.280.510
31. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 juni 2013
§ 53 Hyresjustering Tullskolan – Fyren
TN.2013.989.206

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 31.
_______
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§ 68
Övrigt
Konsultkostnader
Åke Håkansson (S) ställer fråga om konsultkostnaden som han förväntade
sig få se på nämnden idag. Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att
redovisning sker vid nästa sammanträde 2013-09-24.
Skärgårdsfesten
Åke Håkansson (S) ställer fråga om vem som tar Tekniska förvaltningens
ökade kostnad om 80 000 – 100 000 kr för skärgårdsfesten.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att specificerade kostnader ställs till
Utvecklingsbolaget för reglering.
Trafiksituation skolor
Åke Håkansson (S) informerar om undersökningen som visar att
föräldrarna själva är farligast i trafiksituationen vid skolorna då de hämtar
och lämnar sina barn. Åke föreslår att trafikutskottet tar upp denna fråga
och kontrollerar om det finns möjlighet att förhindra föräldrar att köra
närmre skolan än 300 meter. Gunilla Ekelöf (FP), ordförande i
trafikutskottet, svarar att hon tar med sig detta till nästa sammanträde med
trafikutskottet.
Lindy Olofsson (M) ger ett förslag på lösning. Friskolan Musikugglan
engagerar pensionärer som kontrollerar genom att ta registreringsnummer
på de som kör för fort.
Personalparkeringen tillhörande Thyssens Krupp Marine Systems AB
Patrik Stjernlöf (M) efterfrågar svar på förra nämndsammanträdets fråga
om besöks- och personalparkeringen tillhörande Thyssens Krupp Marine
Systems AB (Kockums-parkeringen) ändrade tider för personalparkering
från 06.00-18.00 till 00.00-24.00. Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att
besked kan lämnas först till nästa sammanträde.
Hoglands park
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om projekt Hoglands park.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 24 september 2013.
§ 69. Information
-

a. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod 2012.12 – 2013.07

-

b. Kostnadsökning Holmsjö skola
§ 70. Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska
nämnden per augusti 2013 och prognos 2013
§ 71. Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
§ 72. Investeringstillstånd nya bryggor, Stadsmarinan
§ 73. Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö naturreservat
med anledning av ett stort behov av nya parkeringsplatser
§ 74. Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar dricksvatten
och spillvatten Mölletorp – Kättilsmåla
§ 75. Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 76. Avtal med stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
§ 77. Yttrande på remissvar: Förslag till Internationellt program för Karlskrona
kommun (KS.2013.297.105)
§ 78. Remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i Blekinge län
§ 79. Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
§ 80. Svar på medborgarförslag: Göra iordning spjutansatsbanan på Västra Marks Cplan
§ 81. Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i anslutning
till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona
§ 82. Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till Senoren, Möcklö
§ 83. Svar på medborgarförslag om viltstaketet sträckan Angöringen - första viadukten
vid Ekebacken/Ava-vägen utanför Karlskrona Lyckå Ridklubb
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§ 84. Anmälan om delegeringsbeslut
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 24 september 2013 kl. 14.00 – 17.50

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Tommy Olsson (KD) JÄV § 73
Åke Håkansson (S) § 73

2:e v ordf

Åke Håkansson (S) §§ 69 – 72, 74 - 86

ledamöter

John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP) kl. 14.00 – 16.55 § 69 – del av § 71

Tjänstgörande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M) kl 14.00 – 17.40 § 69 – del av § 78
Reine Svensson (V)

Närvarande

ersättare

Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Personalspecialist Sussie Rantil
Kl. 14.00 – 15.15 § 69 – del av § 70
Renhållningsingenjör Jessica Carlsson
kl. 14.00 -16.30 § 69 – del av § 71
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Anders Kumlin
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd
kl. 14.15 – 17.50 del av §§ 69 - 86
Projektchef Johan Stenér
kl. 14.00 – 17.15 §§ 69 - 73
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 69 - 86

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 69 – 72, 74 - 86

Ordförande

…………………………………...
Åke Håkansson § 73

Justeringsledamot

……………………………………
Lars-Göran Forss §§ 69 - 86

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Sammanträdesdatum
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TN.2013.470.026
TN.2011.912.291

§ 69
Information
-

a. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod
2012.12 – 2013.07
Personalspecialist Sussie Rantil informerar

-

b. Kostnadsökning Holmsjö skola
Fastighetschef Anders Kumlin informerar

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Serviceförvaltningen/ansvarig controller
Akten

TN.2013.235.042

§ 70
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per augusti 2013 och prognos 2013
Controller Gun-Britt Sirbäck, Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd,
Fastighetschef Anders Kumlin, Va/Renhållningschef Kenneth Johansson
samt Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Delårsrapport per augusti 2013 och prognos 2013 överlämnas till tekniska
nämnden för behandling och beslut enligt bifogad handling.
Kommunfullmäktige har som övergripande mål i budget 2013 att
gästhamnarna och en stadsmarina under planperioden ska utvecklas och
antalet båtplatser ska öka.
I investeringsbudget 2013 finns 5 mnkr för utbyggnad av fritidsbåtsplatser.
Upphandling av bryggor mm kommer att ske under hösten och utbyggnad
kommer att genomföras till säsongen 2014. Till säsongen 2014 kommer
också ett nytt gästhamnskontor vara byggt på den gamla färjeklaffen och
planerna är att även serviceutrymmen till stadsmarinan med WC, dusch
etc. då också skall vara färdigställda.
Stadsmarinan, Borgmästarekajen och Kungsbron har inför båtsäsongen
2013 fått vardera 5 nya båtparkeringsplatser.
För att kunna styra tekniska förvaltningens verksamheters arbete mot god
ekonomisk hushållning har följande mål antagits av Kommunfullmäktige för
2012. Uppföljning av målen redovisas i matrisen.

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att godkänna budgetuppföljning 2013-08-31 i enlighet med bilagda
handlingar.
2. att överlämna budgetuppföljning 2012-08-31 till revisionen.
forts
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§ 70 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per augusti 2013 och prognos 2013
3. att godkänna redovisad fördelning till verksamheterna av besparing på
2,5 mnkr enl. KF beslut 2013-06-18 § 88.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god
ekonomisk hushållning
2. att tekniska nämndens mål, andelen planerat underhåll på fastigheter
och vägar ska öka årligen i förhållande till det oplanerade, ska utgå då
målet ej kan uppnås med anledning av 2012 års extra underhållsanslag
och 2013 års sparbeting som ålagts tekniska nämnden.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.990.041

§ 71
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Renhållningsingenjör Jessica Karlsson, Va/Renhållningschef Kenneth
Johansson, Förvaltningschef Anders Jaryd samt Gatu/Parkchef Karl-Johan
Svärd föredrar ärendet.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en
avgiftshöjning för 2014 med 2,5 % är realistisk med anledning av förväntad
löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2014 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.
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.
Fartygsavgifter, kap 1
Ny taxa för kryssningsfartyg per brt på redden har tillkommit.
Kryssningsfartyg på redden (ankrad till sjöss) ska betala halv avgift.
Avgiften ska täcka kostnaden för båtar som transporterar passagerare
mellan kaj och kryssningsfartyg, ”tenderbåtar”.
Ny taxa för båt som sjösätts eller tas upp med kranbil över kommunal kaj.
Avgiften ska medverka till att täcka kostnader för underhåll av kajerna.
Offentlig plats, kap 14
Ny taxa har tillkommit för avgift för upplåtelse parkeringsplats där p-avgift
uteblir. Taxan per dag motsvarar 2 timmars p-avgift.
forts
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§ 71 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Båtplatsavgifter, kap 19
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2013-09-17
att lyfta ur kapitel 19.1 båtplatsavgifter.
Parkeringsavgifter, kap 20
Ny taxa införs 2014 för reserverad p-plats i Handelshamnen. Taxan gäller i
kombination med giltig p-biljett.
Taxa för laboratorietjänster, kap 21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör 40
%, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kap 22
Den fasta delen av brukningsavgiften höjs med 5 %. Den rörliga delen höjs
med 0,85 kr eller 3 % till 27,50 kr. Taxan höjdes med 1,65 kr/kbm 2013
fr.o.m. 2013-03-01 mot planerade 1,25 kr/kbm fr.o.m. 2013-01-01. Med
anledning av detta höjs kubikmeterpriset bara 0,85 kr/kbm fr.o.m.
2014-01-01.
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.
Taxehöjningen för en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3
innebär en höjd månadskostnad med 28 kr eller 338 kr/år.
Renhållningstaxa, kap 23
Taxeförslaget innebär en styrning mot ökad sortering och minskning av
mängden matavfall. Naturvårdsverket har antagit mål och ett av dessa är
att minska matavfallet. För att försöka vara med och påverka, erbjuder
Tekniska förvaltningen en taxa för kärl på 80 liter för komposterbart.
För att få en mer lättförståelig och enklare taxa att handlägga, har alla
fasta avgifter likställts efter abonnemangstyp.
Fast avgift för permanentbostad är densamma oavsett om det är sorterat
eller osorterat. Skillnaden i pris är lagd på den rörliga avgiften
(hämtningsavgiften). Fast avgift för båda typerna av abonnemang är
875 kr inkl. moms.
forts
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§ 71 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Fast avgift för fritidsbostad är justerad på samma vis som för permanentbostad. Fast avgift för båda typerna av abonnemang är 575 kr inkl. moms.
Ett 80 liters kompostkärl debiteras till självkostnadspris. En subventionerad
avgift ökar risken för överfulla kompostkärl som skapar olägenheter i
samhället.
Hämtningsavgiften för 80 liters kärl varannan vecka har sänkts med
75 kr inkl. moms. Hämtningsavgiften för 130 liters kärl var fjärde vecka har
sänkts med 35 kr inkl. moms och för tömning varannan vecka har avgiften
sänkts med 75 kr inkl. moms.
Abonnemang med 190 liters kärl brännbart har höjts. Tömning var fjärde
vecka har höjts med 15 kr inkl. moms och tömning varannan har höjts med
25 kr inkl. moms.
Sänkningarna och höjningarna har gjorts för att skapa en märkbar fördel
för abonnemang med mindre volymer och att medborgarna mer aktivt ska
välja mindre kärl samt sortera ut förpackningsmaterial.
För fritidsbostäder har abonnemang med 190 liters kärl höjts med 25 kr för
tömning var fjärde vecka och 50 kr inkl. moms för tömning varannan vecka.
För osorterat avfall har den rörliga avgiften höjts med 10 %. Höjningen blir
något lägre än tidigare och beror på att den fasta avgiften ska hållas orörd.
Taxan för flerbostadshus har justerats för att följa den rörliga taxan för villa.
forts
Det ska finnas ett klart samband mellan antalet hämtningar per år och
avgiften. Samma avgift ska utgå för villa och flerbostadshus med samma
kärlstorlek.
Abonnemangen med osorterat avfall i container höjs med 10 %.
Latrin höjs med 10 %, som tidigare år.
Ny taxa införs för hämtning av fosforfälla. Med nya typer av enskilda
avlopp har hämtningen utökats med tjänsten hämtning av fosforfälla.
Hämtningsavgiften är till självkostnadspris liksom behandlingsavgiften.
Enstaka transporter blir dyra men filtret byts vartannat till vart tredje år
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
forts
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§ 71 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att delen anläggningsavgift för vatten- och avlopp
lyfts ur.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att delen anläggningsavgift för vatten- och avlopp lyfts ur.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa taxor 2014 för tekniska nämndens verksamheter.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.1125.825

§ 72
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan
En del i utvecklingen av nya stadsmarinan i Karlskrona är att byta ut
befintliga bryggor till nya moderna bryggor. Denna ombyggnad måste ske i
etapper på grund av de ekonomiska investeringsramarna.
Etapp 1 är:




Nya gästhamnsbryggor för att attrahera fler båtturister.
Ny vågbrytare för att få en lugn och stilla hamn.
Den gamla vågbrytaren flyttas till norra delen av hamnbassängen
och förses med pump-out för spillvatten och färskvattenanslutning.

Investeringen är kalkylerad till 6,9 mnkr finansieras med 0,2 mnkr ur 2012
års investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor och 4,7 mnkr ur 2013 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor samt 2,0 mnkr ur 2014 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor.

Utbetalningsplan för projektet enligt nedan
Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

dec-13
jan-14
feb-14
mar-14
apr-14
maj-14
jun-14

Summa

Belopp
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
900

tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr
tkr

6 900 tkr

Investeringen ska utföras som totalentreprenad och projektledning utförs i
egen regi. Tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras med
båtplatsavgifter.
forts
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§ 72 forts
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för upphandling av nya bryggor i
Stadsmarinan.
2. att investeringsutgiften 6,9 mnkr finansieras med 0,2 mnkr ur 2012 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor och 4,7 mnkr ur 2013 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor samt 2,0 mnkr ur 2014 års
investeringsanslag för fritidsbåtsbryggor.
__________
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Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Akten

TN.2013.1079.308

§ 73
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya
parkeringsplatser.
Klagomålen på vägen ut till Knösö udde har genom åren varit många.
Vägen är smal och parkerade bilar utmed vägen är ett problem för boende,
besökare och eventuella utryckningsfordon som inte kommer fram.
Parkeringsmöjligheterna vid Säljösund är otillräckliga särskilt när
barnkolonin har besöksdagar men även då besökare till Säljö udde, Knösö
naturreservat och boende på Säljö nyttjar dessa parkeringsplatser.
Behovet av fler parkeringsplatser i detta område bedöms därför som stort.
Tekniska förvaltningen tillsammans med exploatören på Säljö udde önskar
bygga dessa nya parkeringsplatser enligt bifogad ritning. De olika
parkeringsytorna är utplacerade på olika platser i området, detta för att
göra så lite intrång i naturen som möjligt.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de åtgärder som planeras på de
olika parkeringsytorna.
1. Vinkelparkering anläggs utmed Knösövägen genom att vägen breddas
med 6 meter från korsningen och 40 meter norrut dock längst till
trädkronans ytterkant på befintlig ek. Befintligt staket flyttas till framkant
på parkeringen.
2. Befintliga parkeringsytor justeras med bärlager.
3. Vinkelparkering anläggs utmed befintlig väg genom att vägen breddas
med 6 meter söderut under en sträcka av 15 meter.
4. Befintliga parkeringsytor justeras och förlängs norrut med bärlager och
ansluts till befintliga berghällar som kommer vara kvar.
Samtliga parkeringsytor förses med lågt (ca 60 cm) trä staket i framkant för
att ordna parkeringen.
forts
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§ 73 forts
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya
parkeringsplatser.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att tillstyrka dispens från reservatsbestämmelserna inom Knösö
naturreservat för dessa parkeringsytor.
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.658.344

§ 74
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar
dricksvatten och spillvatten Mölletorp-Kättilsmåla.
Karlskrona kommun har investerat 225 mnkr i Johannishusåsprojektet och
150 mnkr i ombyggnad/tillbyggnad/modernisering av Karlskrona
vattenverk.
Lyckebyån är och kommer för framtiden att vara den ordinarie
råvattentäkten för Karlskrona vattenverk. Kättilsmåla, Strömsberg och
Saleboda avloppsreningsverk avleder sitt behandlade avloppsvatten till
Lyckebyån. Planerna är att Kättilsmåla och Strömsbergs avloppsvatten
kommer att avledas till Koholmens avloppsreningsverk och Salebodas
avloppsvatten avleds till Nävragöls avloppsreningsverk med Silletorpsån
som recipient.
Från Mölletorp till Kättilsmåla finns ca 40 stycken enskilda avlopp som kan
anslutas till överföringsledningarna, se bilaga 1. Anläggningsavgifterna på
ca 6,0 mnkr skall periodiseras på 25 år och finansierar del av
överföringsledningarna. Resterande kostnader finansieras inom VAkollektivet.

Driftkostnader netto, i tkr

2015
-330 000

Anläggningsavgift, periodisering
Investering, avskrivning
Investering, internränta

-240 000
400 000
580 000

RESULTAT som finansieras av VA-kollektivet

avskrivningstid 25 år
avskrivningstid 50 år
Internränta
2,9 %

410 000

I Kättilsmåla läggs befintligt vattenverk och avloppsreningsverk ner och en
ny tryckstegringsstation förser Kättilsmåla med dricksvatten från
Karlskrona vattenverk och avloppsvattnet leds via 3 nya avloppsstationer
till befintligt avloppsledningsnät i Mölletorp.
Driftskostnaderna sänks netto med 330 tkr.
forts
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§ 74 forts
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledningar
dricksvatten och spillvatten Mölletorp-Kättilsmåla.
Betalningsplan för investeringsprojektet enligt nedan:
Betalningsplan
Belopp tkr
Utbetalning

jan-14

1 000 000 tkr

Utbetalning

feb-14

1 000 000 tkr

Utbetalning

mar-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

apr-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

maj-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

jun-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

jul-14

0 tkr

Utbetalning

aug-14

2 000 000 tkr

Utbetalning

sep-14

2 000 000 tkr

Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning
Summa utbetalningar

okt-14
nov-14
dec-14

2 000 000
2 000 000
2 000 000
20 000 000

tkr
tkr
tkr
tkr

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för överföringsledningar MölletorpKättilsmåla med 20,0 mnkr att finansieras med 10,0 mnkr från 2013 års
investeringsbudget och 10,0 mnkr ur 2014 års investeringsbudget.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Serviceförvaltningen/ansvarig controller
Akten

TN.2012.1109.225

§ 75
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
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas ge
uppgår till:
2012
0 mnkr
2013
0,9 mnkr
2014
2,4 mnkr
2015
3,5 mnkr
2016
4,7 mnkr
2017
5,0 mnkr
År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna.
Kommunstyrelsen beslutade 27 november 2012 om första investeringstillståndet med totalt 19 energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt
forts
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§ 75
Investeringstillstånd energiinvesteringar
7,1 mnkr, vilka finansierades med 6 mnkr från 2012 års ram och med 1,1
mnkr ur 2013 års ram. Den 7 maj 2013 beslutade kommunstyrelsen att
godkänna det andra investeringstillståndet med totalt 44
energieffektiviseringsprojekt på sammanlagt 10,2 mnkr, vilka finansierades
ur 2013 års ram. Den 4 juni 2013 beslutade kommunstyrelsen att
godkänna det tredje investeringstillståndet omfattande sju
investeringsprojekt på totalt 3,4 mnkr, finansierat ur 2013 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar fyra energieffektiviseringsprojekt på
totalt 3,4 mnkr som redovisas i bilaga 1 och föreslås finansieras med 1,3
mnkr ur 2013 års ram och 2,1 mnkr ur 2014 års ram.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:







El
1,02 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
Olja
1,22 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
Fjärrvärme 0,65 kr/kWh, avstämt mot fakturor och Affärsverken
Bergvärmepump 0,25 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
Luft/vatten-vpump 0,35 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
Luft/luft-vpump
0,40 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,9 % använts, vilket är avstämt
med kommunens finans- respektive ekonomichef.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader t.ex. med
anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 766 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
besparingseffekten i kronor, dock har i kalkylerna ingen uppräkning av
energipriserna skett. Den ekonomiska livslängden varierar mellan 15 och
25 år, men i kalkylhänseende har även en genomsnittlig kalkyltid på 15 år
använts. Av tabellen i bilaga 1 framgår respektive projekts överskott och
sammanlagt genererar de föreslagna investeringarna ett överskott på 3,4
mnkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 21,2 år, uppgår till 6,1 mnkr.
Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
forts
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§ 75
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Yrkande
Ordföranden yrkar att Jämjö Kyrkskola utgår.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att Jämjö Kyrkskola utgår.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar.
2. att investeringsutgiften på 2 285 000 kronor, finansieras ur 2013 års
investeringsram för fastighetsverksamheten med 1 319 300 kronor och
med 965 700 kronor ur 2014 års investeringsram för fastighetsverksamheten.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/förvaltningschef,
gata/parkavdelningen
Stiftelsen Blekinge museum
Akten

TN.2011.1229.872

§ 76
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Stiftelsen Blekinge museum är ägare till flertalet kulturbyggnader i
Wämöparken. Kommunen äger marken samt övriga anläggningar i parken
såsom dansbana, scen, toaletter mm. Fram till 1998 hade Stiftelsen avtal
med föreningen Wämöparken u p a angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i parken. 1998-01-01 trädde föreningen, i
vilken kommunen hade 91 % av andelarna, i frivillig likvidation. I samband
därmed träffade Karlskrona kommun genom kommunstyrelsen avtal med
föreningen i likvidation om att under tiden för likvidation överta ansvaret för
den skötsel och vård av Stiftelsen tillhöriga byggnader i Wämöparken som
åvilat föreningen genom förvaltningsavtalet. Något avtal med Stiftelsen
avseende detta kommunens åtagande träffades emellertid inte vid
tidpunkten. Kommunen har sedan dess genom tekniska förvaltningen
svarat för drift och underhåll och försäkringar avseende de kulturhistoriska
byggnaderna i parken. Ett avtal bör tecknas med Stiftelsen för att gentemot
Stiftelsen tydliggöra kommunens åtagande avseende byggnaderna.
Tekniska förvaltningen har därför i samråd med länsmuseichefen arbetat
fram ett förslag till förvaltningsavtal.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att upphäva sitt tidigare beslut den 30 november 2011, § 151, att föreslå
kommunfullmäktige att godkänna då föreliggande avtalsförslag angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till avtal med stiftelsen Blekinge museum
angående förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.297.105)
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Akten

TN.2013.851.105

§ 77
Remissvar angående Internationellt program
Karlskrona kommun arbetar fram ett internationellt program för att ge
riktlinjer för kommunens agerande och deltagande i internationella
sammanhang.
Det internationella programmet ska bidra till att skapa en referensram och
en gemensam plattform för kommunens internationella arbete. Det
internationella arbetet ska utgå från nyttan för medborgarna, bidra till att
genomföra verksamhetsplaner samt uppnå kommunens vision ”Karlskrona
2030”.
För Tekniska nämndens del är deltagandet i internationella
samarbetsprojekt, kunskapsutbyten och kunskapsinhämtning genom
internationella studiebesök viktigt för verksamheternas utveckling.
Tekniska nämnden ser för egen del en logisk koppling till samtliga
identifierade utvecklingsområden.
Tekniska förvaltningen har deltagit i arbetet med att ta fram programmet
och har inget

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka föreliggande Internationella Program för Karlskrona kommun
2014-2020
___________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.271.531)
Akten

TN.2013.706.531

§ 78
Remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län
Tekniska nämnden har erhållit rubricerade avtalsförslag för beredning.
Avtalsförslaget är upprättat med anledning av att Region Blekinge vill
ha likartade rutiner med Blekinges kommuner.
I samband med att RKM Regionala kollektivtrafikmyndigheten bildades
2012 gick ansvaret för investeringar i infrastruktur över till Region Blekinge.
I detta ansvar ligger planeringen av vilka åtgärder som behöver vidtas
längs
kollektivtrafikstråk för att öka komfort, säkerhet och framkomlighet.
Sedan många år tillbaka har rutiner för detta arbetats fram i samarbete
mellan Blekingetrafiken och kommunerna om vem som gör vad och hur
kostnaderna skall fördelas. Det finns vissa delar som inte varit reglerade
och vissa rutiner har sett olika ut beroende på i vilken kommun åtgärden
har varit aktuell.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning borde Region Blekinge svara för
inköp, drift och underhåll av allt som är resenärsrelaterat som väderskydd,
hållplats- och informationstavlor, papperskorgar, cykelställ, biljettmaskiner,
utrustning för realtid, framdragning av el till väderskydd. Detta innebär att
Region Blekinges samtliga medlemmar tar ansvar för åtgärderna.
Kommunen svarar för markuppbyggnaden för själva hållplatsen.
Enligt föreliggande förslag skall Karlskrona kommun svara för åtgärder
som framdragning av el till väderskydd, inköp och drift av papperskorgar
och cykelställ. Som ovan nämnts anser förvaltningen att dessa åtgärder
bör åvila Region Blekinge
Strömförbrukningen i ett väderskydd är inte obetydlig. Förutom allmänbelysning så krävs el till reklamskyltningen som regionen har intäkter för
samt el till biljettmaskin och utrustning för realtid.
Idag är exempelvis Blekingetrafiken (ev. Region Blekinge) abonnent för
elen till väderskydden på Parkgatan och Blekingegatan. Enligt uppgift är
forts
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§ 78 forts
Remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län
strömförbrukningen i Parkgatans väderskydd i nivå med en villa.
Godkänner kommunen föreliggande avtal innebär det att de abonnentavtal som finns idag kommer att överföras på kommunen.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att inte tillstyrka föreliggande förslag till avtal för hållplatsutbyggnad
och underhåll samt
2. att föreslå Region Blekinge att förslaget omarbetas så att kommunen
ej är ansvarig för framdragning av el, papperskorgar och cykelställ.
_________
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Kommunstyrelsen (KS.2012.418.311)
Akten

TN.2012.437.312
TN.2012.1078.312
TN.2012.1371.311

§ 79
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
På Stationsvägen i Rödeby, en huvudgata i sydöstra delen av samhället,
saknas separering mellan gående, cyklister och motorfordon på en sträcka
av 200 meter mellan korsningarna med Ekegårdsvägen och Trastvägen.
Stefan Lundin (FP) har lämnat en motion om att det bör byggas en gångoch cykelväg på den sträcka som idag saknar separering. Även skrivelser
och önskemål om detta har inkommit från Rödeby vägförening samt från
boende längs vägen.
Stationsvägens trafikfunktion
Stationsvägen kan betecknas som en uppsamlings-/huvudgata i den
sydöstra delen av Rödeby. Stationsvägen utgör framförallt förbindelse till
centrala Rödeby eller till riksväg 28 för de som bor i denna del av Rödeby.
Utmed Stationsvägen finns också målpunkten Rödeby friluftsområde där
bl.a. Rödebybacken är ett stort besöksmål vintertid.
Fordons- och kollektivtrafik
Trafikmängden på Stationsvägen är omkring 1 499
motorfordon/vardagsdygn. Hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Uppmätt
medelhastighet är 42 km/h och 85 % av fordonen kör högst 51 km/h.
Enstaka fordon körde upp till 84 km/h. Det saknas mätning av cykeltrafik.
Stationsvägen trafikeras av både regionalbuss och stadsbuss i linjetrafik.
Busslinje 171 och 172 trafikerar Stationsvägen med tre turer på förmiddag
och tre turer på eftermiddagen. Linje 4 trafikerar Stationsvägen med sex
turer per timme. Som mest trafikeras Stationsvägen av åtta turer vilket
infaller mellan kl. 7-8 på vardagar.
Gång- och cykelvägar
Längs Rv 28 från centrala Karlskrona löper en separat gång- och cykelväg
som fortsätter vidare längs Mörtövägen och vidare från denna 200 meter
norrut på Stationsvägen. Strax efter korsningen med Ekegårdsvägen
upphör gång- och cykelvägen och på en sträcka om 200 meter fram till
korsningen med Trastvägen finns varken gång- eller cykelbana.
forts
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§ 79 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
Efter korsningen med Trastvägen finns gångbana hela vägen fram till
Rödeby centrum.
Trafiksäkerhet
På Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen har inga
trafikolyckor registrerats sedan 1999 då registreringen i det nationella
skaderegistret STRADA startade upp.
Karlskrona kommuns planer
I Karlskrona kommuns förslag till ny cykelstrategi pekas hela sträckan
mellan Ekegårdsvägen och till Rödeby centrum ut som på sikt bli aktuell för
separat gång- och cykelväg. En sådan kräver dock fastighetsinlösen.
I Karlskrona kommuns förslag till hastighetsplan, vilken inte har blivit
politiskt behandlad än, föreslås att det övergripande vägnätet i Rödeby ska
få en högsta tillåten hastighet om 40 km/h. Detta inbegriper också
Stationsvägen.
Förslag till lösning
Tekniska förvaltningen har studerat olika lösningar på en separering av
gående och cyklister på sträckan mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen.
En utbyggnad av kombinerad gång- och cykelbana på denna sträcka
skulle medföra behov av fastighetsintrång. Enbart en gångbana utmed ena
sidan av Stationsvägen medför inget behov av fastighetsintrång.
Kostnaden för en kombinerad gång- och cykelbana på sträckan mellan
Ekegårdsvägen och Trastvägen har bedömts till 2,4 miljoner kronor, utan
kostnad för fastighetsinlösen, och en gångbana har bedömts till 500 000
kronor. En gångbana kräver inte inlösen av fastigheter.
Tekniska förvaltningen bedömer att en utbyggnad av gångbana på den
aktuella sträckan är en rimlig åtgärd i ett första skede. Eftersom det i
nuläget inte finns cykelbana på sträckan norr om Trastvägen är det redan
idag nödvändigt att som cyklist någonstans på sträckan färdas tillsammans
med den övriga trafiken. Detta kan lika gärna ske vid Ekegårdsvägen, där
cykelvägen slutar idag, som vid Trastvägen. Däremot är det bra om
gående erbjuds en separat gångbana utmed Stationsvägen.
En utbyggnad av en gångbana på Stationsvägens östra sida hindrar inte
framtida utbyggnad och komplettering med cykelbana utmed
Stationsvägen. Ska detta kunna genomföras krävs en breddning av vägen,
vilken då kan ske på Stationsvägens västra sida.
forts
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§ 79 forts
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby
Tekniska förvaltningen föreslår därför att Stationsvägen på sträckan mellan
Ekegårdsvägen och Trastvägen kompletteras med gångbana till en
kostnad av 500 000 kronor.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att Stationsvägen mellan Ekegårdsvägen och Trastvägen byggs ut med
gångbana, samt
2. att kostnaden på 500 000 kronor tas med i budgeten för 2014.
_________
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Kommunstyrelsen (KS.2012.289.821)
Akten

TN.2012.1148.82

§ 80
Svar på medborgarförslag: Göra iordning spjutansatsbanan på Västra
Marks C-plan
Emil Persson, Bettamåla, har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
förbättrar möjligheterna att träna spjutkastning vid C-planen då oftast Aplanen på Västra Mark är upptagen av fotbollsutövare genom träning eller
match. Spjutansatsbanan vid C-planen är idag igenväxt av buskar och
grenar skymmer kastbanan i luften.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
På grund av de kraftiga besparingsuppdrag som ålagts
fastighetsavdelningen så måste skötsel av bland andra
idrottsanläggningarna ske genom en prioritering av vad som bedöms
viktigast att underhålla. Då det idag finns en väl fungerande
spjutansatsbana vid A-planen så hänvisar vi till den.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2011.480.310)
Akten

TN.2011.1294.310

§ 81
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona.
Bengt Winnow, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Som motivering framförs att: ”Det finns ett stort behov av rastplats för
hundar i området kring Blå Port, vilket på ett naturligt sätt skulle anknyta till
befintliga verksamheter som exempelvis bensinstation med servering och
en marina för fritidsbåtar”.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående anföra följande:
Behovet av hundrastplatser är störst i stadsnära områden och förelagen
yta lämpar sig väl för en hundrastgård. Befintligt nätstaket mot Preemmacken kan nyttjas vilket minskar kostnaderna för anläggande av
hundrastgård. Förslagsställaren påtalar även att hundägare från
närområdet, i föreningsform, kan åta sig att sköta hundrastgården.
Tekniska förvaltningen avser att anlägga en hundrastgård mot befintligt
staket vi Preem-macken, Blå Port. Kostnad för anläggande beräknas till 20
tkr och tas inom befintlig budget.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.32.246)
Akten

TN.2013.130.246

§ 82
Medborgarförslag: Om att det ska bli lättare att hitta till Senoren,
Möcklö
Bakgrund
Östra Blekinge Hembygdsförenings styrelse har skrivit till Karlskrona
kommun med önskemål bland annat om att förbättra skyltningen till
Senoren och Möcklö. De önskar att Karlskrona kommun sätter upp
vägvisning vid E22 vid avfarterna mot Senoren och Möcklö både österoch västerifrån.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen är positiv till att införa föreslagen skyltning till
Senoren och Möcklö. Eftersom Karlskrona kommun inte är väghållare för
E22 utan detta är en statlig väg där Trafikverket är väghållare måste dock
frågan om skyltning lämnas över till Trafikverket för handläggning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att frågan om vägvisning utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning samt meddela att Karlskrona kommun ställer sig positiv
till hembygdsföreningens förslag till skyltning.
__________
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Kommunstyrelsen (KS.2013.253.183)
Akten

TN.2013.705.512

§ 83
Medborgarförslag: Viltstaket sträckan Angöringen första viadukten
vid Ekbacken/AVA-vägen utanför KLRKs ridanläggning
Bakgrund
Jenny Hagström som är aktiv inom Karlskrona Lyckå Ridklubb har skrivit in
till Karlskrona kommun med önskemål om att ett viltstaket anläggs vid
Karlskrona Lyckå Ridklubb i syfte att öka säkerheten för lösspringande
hästar som annars kan komma upp på den intilliggande E22. Sträckan
som önskas är den mellan Angöringen och fram till viadukten vid Axel W
Anderssons väg.
Förslag till beslut
Karlskrona kommun är inte väghållare för E22 utan detta är en statlig väg
där Trafikverket är väghållare. Frågan om viltstaket vid E22 ska därför
lämnas över till Trafikverket för handläggning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att frågan om viltstaket utmed E22 lämnas över till Trafikverket för
handläggning.
___________
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§ 84
Delegation
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Miljöteknisk konsult Verkö,
Karlskrona kommun
TN.2013.847.055
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Miljöjurist Verkö,
Karlskrona kommun
TN.2013.846.055
3. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Förhyrning av särskilt boende
Västra Gärde, Karlskrona kommun
TN.2013.79.052
4. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Hästöskolan nybyggnad Annex
TN.2013.576.052
5. Nytt tilldelningsbeslut: Hästöskolan nybyggnad Annex
TN.2013.576.052
6. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ombyggnad Holmsjö vattenverk,
maskin
TN.2013.445.052
7. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ombyggnad Holmsjö vattenverk,
bygg
TN.2013.444.052

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 85
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 15 augusti 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 20 augusti 2013
c. Tekniska nämnden den 26 augusti 2013
d. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-08-21
2. Länsstyrelsens beslut den 3 juni 2013, Dnr 555-1167-2013
Miljörapport för 2012 gällande Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun.
TN.2013.707.351
3. Länsstyrelsens beslut den 9 augusti 2013, Dnr 431-2507-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare
inom begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.996.822
4. Länsstyrelsens beslut den 9 augusti 2013, Dnr 431-2505-13
Tidsbegränsat tillstånd för att använda metallsökare inom
begränsade områden i Karlskrona kommun.
TN.2013.997.822
5. Länsstyrelsens beslut den 20 augusti 2013, Dnr 505-2223-2013
Överklagande av Miljö- och byggnadsnämndens beslut i fråga om
avledande av dräneringsvatten m.m., fastigheten Sturkö Hålan 61:3
i Karlskrona kommun.
TN.2013.1040.353
6. Länsstyrelsens beslut den 27 augusti 2013, Dnr 555-2632-2013
Underrättelse om driftstörning avseende bräddning den 29 juli samt
den 31 juli 2013 vid olika pumpstationer i Karlskrona kommun.
TN.2013.1071.352
forts
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§ 85 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsens beslut den 28 augusti 2013, Dnr 258-1149-13
Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter om tillståndsplikt enligt 47 §
väglagen för uppförande av byggnader m.m. utmed allmänna vägar i
Blekinge län.
TN.2013.385.511
8. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut den
15 augusti 2013 § 185
Holmsjö 1:74, Holmsjö. Bygglov för tillbyggnad av vattenverk.
TN.2013.688.349
9. Kammarrätten i Jönköping, beslutsprotokoll,
den 3 september 2013, Mål nr 2044-13
Prövningstillstånd i mål om överprövning enligt lagen (2007:1091)
om offentlig upphandling; fråga om avskrivning.
TN.2012.1157.052
10. Inbjudan till föreläsning om allergi - kostnadsfri
Torsdagen den 17 oktober 2013, Wämö Center Karlskrona
Kl. 13.00 – 16.30
11. Äldrenämndens beslut den 28 augusti 2013 § 78
Cykelstrategi 2030
TN.2013.280.510

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 11.
_______
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§ 86
Övrigt
Uteserveringars tillstånd
Reine Svensson (V) ställer fråga utifrån funktionshindrades perspektiv om
Karlskronas uteserveringar följer reglerna för placering och utformning.
Ordföranden påtalar att förvaltningen ska svara till nästa
nämndsammanträde.

Tekniska nämnden beslutar
att redovisning görs till nästa sammanträde den 29 oktober 2013.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 29 oktober 2013.
§ 87. Information
-

a. Servicetelefon, felanmälan – app

-

b. Odlingslotter, parceller och masonitstugor

-

c. Regler uteserveringar – uppföljning

-

d. Slamavvattning
§ 88. Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
§ 89. Information

-

e. Markparkering ThyssenKrupp

-

f. Upphandling telefonparkering

-

g. Bevakningsföretagens utryckningstid

-

h. Investeringsuppföljning per 30 september 2013 och prognos 2013
§ 90. Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser 19.1
§ 91. Komplettering taxor 2014 – Villkor för gästhamns- och husbilsverksamhet
Som inte drivs i kommunal regi 19.8
§ 92. Internkontrollplan 2013
§ 93. Förslag till sammanträdesplan 2014
§ 94. Försäljning av bostadsrättsandelar i bostadsrättsföreningen Hjulhammar
§ 95. Försäljning av kommunal byggnad, f.d. biblioteket i Torhamn, Torhamn 11:1
§ 96. Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret Viborg
§ 97. Svar på medborgarförslag: Belysning på Bångs plan på Stumholmen
§ 98. Svar på medborgarförslag: Rastplats för hundar samt bättre skyltning och
gräsklippning på Stumholmen
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§ 99. Svar på medborgarförslag: Papperskorgar på allmänna platser ska bytas ut
till sorterbara papperskorgar
§ 100. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 101. Meddelanden
§ 102. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 29 oktober 2013 kl. 14.00 – 17.00
Ajournering kl. 16.00 – 16.10

Beslutande

Ordförande

Tommy Olsson (KD)

1:e v ordf
2:e v ordf

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl. 14.00 – 16.15 § 87- § 88
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M) kl. 14.00 – 16.25 § 87 - § 89 f
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Göte Henriksson (SD)
Liten Löfgren (S) kl. 16.15 – 17.00 § 89 - § 102
Lindy Olofsson (M) kl. 16.25 – 17.00 § 89 g - § 102

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S) kl. 14.00 – 16.15 § 87 - § 88
Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Lindy Olofsson (M) kl. 14.00 – 16.25 § 87 - § 89 f
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl. 14.00 – 16.00 § 87 – del av § 88
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd § 87 a – § 87 c
Handläggare Birger Wernersson § 87 a – § 87 c
Utredningssekreterare Åke Aringer
kl. 15.45 – 17.00 del av § 88 - § 102
Administratör Hanna Einarsson § 87 a – § 87 b
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Övriga
närvarande

Björn Karlsson kl. 14.00 - 15.00 § 87 a – 87 b
Rune Lindberg kl. 14.00 - 15.00 § 87 a – 87 b
Jan-Erik Sandgren kl. 14.00 - 15.00 § 87 a – 87 b

Utses att justera

Pia Pålsson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 87 - 102

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 87 - 102

Justeringsledamot

……………………………………
Pia Pålsson §§ 87 - 102

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 87
Information
-

a. Servicetelefon, felanmälan – app
Administratör Hanna Einarsson informerar.

-

b. Odlingslotter, parceller och masonitstugor
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd och handläggare Birger Wernersson
informerar.

-

c. Regler uteserveringar – uppföljning
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd och handläggare Birger Wernersson
informerar.

-

d. Slamavvattning
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.990.041

§ 88
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
Tekniska förvaltningen fick återremiss på anläggningsavgiften i VA-taxan
för att bland annat ta fram vad det kostar i övriga blekingekommuner,
3KVH kommunerna.
Juridisk konsult Rita Lord, tidigare chefsjurist på Svenskt Vatten AB, har
tagit fram ett PM till Karlskrona kommun som visar vad
anläggningsavgiften skall täcka, se bilaga 1.
Servisavgiften på 69 734 kr och tomtyteavgiften på 25 kr/kvadratmeter är
kostnadsparametrar som skall täcka utbyggnadskostnaden.
Förbindelsepunktavgift på 68 073 kr och boyteavgift/lägenhetsavgift på
36 728 kr för ett enbostadshus är nyttoparametrar för att köpa in sig i
befintliga vattenverk, avloppsreningsverk, vattentorn,
tryckstegringsstationer, avloppspumpstationer och befintligt ledningsnät.
Svenskt Vatten har tagit fram ett underlag för Typhus A så att alla
kommuner kan räkna fram ett jämförbart pris för att ansluta en
enfamiljsvilla. Typhus A avser en fastighet med friliggande källarlöst
enbostadshus omfattande 5 rum och kök, badrum med wc, tvättstuga, ett
extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 kvadratmeter inklusive ett
garage på 15 kvadratmeter och en tomtyta på 800 kvadratmeter.
Fastigheten är ansluten till vatten- spill- och dagvatten.
Anläggningsavgifterna höjs med 15 %. VA-planen innebär stora åtaganden
för Karlskrona kommun. VA-saneringarna är underfinansierade om inte
taxan höjs och anpassas till marknadens kostnadsläge.
I punkt 8.1 sänks anläggningsavgiften för vattenförsörjning, V från 30 % till
25 %. Anläggningsavgiften för spillvattenavlopp, S höjs från 50 % till 70 %
och för dag- och dränvattenavlopp från fastighet inom samlad bebyggelse
(df), samt dagvattenavlopp från allmän platsmark såsom gator, vägar, torg
och parker (dg) sänks från 20 % till 5 %. Orsaken till att
anläggningsavgiften för spillvatten höjs till 70 % av den totala
anläggningsavgiften, är att många endast ansluter spillvatten och
forts
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§ 88 forts
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
anläggningsavgiften täcker då inte utbyggnadskostnaden. Dricksvatten
sänks till 25 % av den totala anläggningsavgiften. Spillvatten och
dricksvatten blir 95 % tillsammans och dagvatten övriga 5 %.
Tomtytan för industrier och övriga annan fastighet 6.1 c är inte ändrad
eftersom taxan inte ska försvåra industrietableringar.
Höjningen av den kommunala anläggningsavgiften har inneburit ett större
intresse från föreningarna att bygga ut kommunalt VA.
VA-föreningen i Öljersjö med 40 fastigheter betalar 170 000 kr per fastighet
och VA-föreningen Uttorp-Kullen på Sturkö betalar 190 000 kr per
fastighet.
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att anslutningsavgiften skall höjas med max 5 %
2014. Detta för att vi inte har ett fullgott underlag för en större höjning.
Åke Håkansson (S) begär ajournering.
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.00 – 16.10.
Proposition och beslut
Ordförande Tommy Olsson (KD) ställer proposition på förvaltningens
förslag mot Patrik Stjernlöfs (M) ändringsyrkande. Tekniska nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Den som vill biträda förvaltningens förslag röstar Ja, den som vill tillstyrka
Patrik Stjernlöfs (M) förslag röstar Nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Åke Håkansson (S), Lotta
Törnström (S), John-Erik Danerklint (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik
Andersson (S), Pia Pålsson (S), Göte Henriksson (SD), Jörgen Johansson
(C), Roger Poka (MP) och Ordförande Tommy Olsson (KD).
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§ 88 forts
Förslag till anläggningsavgift i VA-taxan för 2014
Följande röstar nej: Lars-Göran Forss (M) och Patrik Stjernlöf (M).
Tekniska nämnden beslutar med 11 ja-röster mot 2 nej-röster.
Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig mot beslutet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att fastställa anläggningsavgifter enligt § 5-12 i VA-taxan för 2014 i
enlighet med föreliggande förslag.
_________
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§ 89
Information
-

e. Markparkering ThyssenKrupp
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

-

f. Upphandling telefonparkering
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

-

g. Bevakningsföretagens utryckningstid
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar. John-Erik Danerklint (S)
ställer fråga om vad avtalet kostar förvaltningen. Ordförande Tommy
Olsson (KD) ber förvaltningschef Anders Jaryd att ta fram följande
uppgifter till nästa nämndsammanträde:
 Vad avtalet kostar förvaltningen
 Vad avtalet innehåller
 Vilka områden och tider som gäller

-

h. Investeringsuppföljning per 30 september 2013
och prognos 2013

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Båtsam
Akten

TN.2013.990.041

§ 90
Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser
19.1
Tekniska nämnden beslutade 24 september § 71 om taxor för tekniska
nämndens verksamheter 2014. På arbetsutskottet den 17 september
beslutades att lyfta ut delen som berör kommunala fritidsbåtplatser med
uppdrag att tekniska förvaltningen inhämtar Båtsams synpunkter på
föreslagen ändring av avgiftsmodell. Båtsams yttrande redovisas i bilaga
till detta missiv.
Tekniska förvaltningen föreslår att avgiftsmodellen för båtplatsavgifter skall
baseras på
1. En administrativ grundavgift som tas ut lika för alla båtplatser, privata
eller kommunala, som ligger vid kommunens mark och på kommunens
vatten. Grundavgiften täcker gemensamma kostnader för service som
kommunen tillhandahåller i form av hamnadministration, mastkranar,
båtramper, utprickning av farleder, pumpoutstationer, skötsel och
underhåll skärgårdshamnar mm.
2. Båtplatsens utnyttjade bredd vid brygga. För båtplats som inte har Ybom räknas utnyttjad bredd lika med 0,85*verklig bryggbredd.
3. Förtöjningsanordning om det är Y-bom eller akterförtöjning. Har
båtplatsen Y-bom så skall avgiften baseras på Y-bommens
längd/storlek.
4. Avgift tillkommer därutöver om vatten, el och/eller service i form av
toalett, dusch och tvätt finns i anslutning till bryggområdet.
Avgifterna för brygga och Y-bom är lika med beräknade kapitalkostnader
för anläggningarnas nuanskaffningsvärde.
Ny taxa för 2014 föreslås bli (inklusive moms)
1. Grundavgift
500 kronor per båtplats
forts
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§ 90 forts
Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser
19.1
2. Avgift för båtplatsens bryggbredd:
500 kronor per bryggmeter
3.








Avgift för båtplatsens Y-bom:
4,0 - 5,0 meter
5,1 - 6,0 meter
5,1 - 6,0 meter gångbar
7,0 meter
8,0 meter
10,0 - 10,2 meter
> 10,2 meter

4.




Tilläggsavgifter utgår enligt följande:
Färskvatten på bryggan
El, möjlighet att ansluta direkt till båt
Service; toalett/dusch/tvätt

410 kronor
510 kronor
640 kronor
640 kronor
810 kronor
1 000 kronor
1 200 kronor

50 kronor/säsong
150 kronor/säsong
200 kronor/säsong

En jämförelse av denna föreslagna avgiftsmodell med innevarande års
avgifter redovisas med några exempel:
A. Båtplats med 2,6 meters bredd och 5 meters Y-bom
2014
2 210 kronor

2013
2 220 kronor

B. Båtplats med 3,0 meters bredd och 7 meters Y-bom
2014
2 640 kronor

2013
2 300 kronor

C. Båtplats med 3,4 meters bredd och 8 meters Y-bom
2014
3 010 kronor

2013
2 300 kronor

D. Båtplats med 3,0 meters bredd och med egen akterförtöjning
2014
2013
1 775 kronor
1 670 kronor
E. Båtplats med 3,0 meters bredd inkl. akterförtöjning
2014
2 185 kronor

2013
2 000 kronor
forts
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§ 90 forts
Komplettering taxa 2014 – Avgifter för kommunala fritidsbåtsplatser
19.1
Den föreslagna avgiftsmodellen ger en intäktsförstärkning på ca 400 tkr/år
som dels kommer att mötas av ökade kostnader i Stadsmarinan och även
med ökade underhållsinsatser under 2014 och kommande år.
Båtsam har i sammandrag lämnat följande synpunkter på avgiftsförslaget:
- Positivt med den föreslagna avgiftsmodellen som relaterar till
båtplatsens bredd, bomlängd samt typ av akterförtöjning.
- Negativt med att tilläggsavgifter tas ut lika oavsett båtstorlek och att
kommunen tar en grundavgift för nyttjande av mark/vatten.
Båtsam kan inte bedöma skäligheten av föreslagen taxehöjning men
förstår behovet av ökat underhåll och anser att taxehöjning utöver index
skall grunda sig på en plan över behov och åtgärder som skall samrådas
med båtklubbarna och Båtsam.
Slutligen påtalas behovet av att kommunen i god tid informerar
båtplatskunderna om beslutade avgiftsförändringar.
Tekniska förvaltningen har renodlat taxekonstruktionen och gjort upplägget
tydligare i förhållande till remissförslaget. Tilläggsavgifterna har jämkats till
en något lägre nivå. Grundavgiften bibehålls på redovisad nivå. Tekniska
förvaltningen kommer att samråda med Båtrådet kring kommande
underhållsplaner.
Förvaltningschef Anders Jaryd och utredningssekreterare Åke Aringer
föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige
att fastställa båtplatsavgifter för 2014 i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.990.041

§ 91
Komplettering taxor 2014 – Villkor för gästhamns- och
husbilsverksamhet som inte drivs i kommunal regi 19.8
Tekniska nämnden beslutade den 24 september § 71 om taxor för tekniska
nämndens verksamheter 2014. Under punkt 19.2 och 19.3 redovisas
gästhamnstaxa för kommunal regi och under punkt 19.7 redovisas
husbilstaxa för kommunal regi.
Tekniska förvaltningen föreslår fri prissättning som villkor för gästhamnsoch husbilsparkeringsavgifter, där verksamheterna inte drivs i kommunal
regi i punkt 19.8.
19.8 Gästhamns- och husbilsparkeringsverksamhet som inte
drivs i kommunal regi
Fri prissättning gäller

Tekniska nämnden föreslår Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige
att för gästhamns- och husbilsparkeringsverksamhet som inte drivs i
kommunal regi föreslås fri prissättning av gästhamns- och
husbilsparkeringsavgift.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen: Alla avdelningar
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1169.040

§ 92
Internkontrollplan 2013
Kommunfullmäktige 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.
Förvaltningschef ansvarar för att kontrollplanen upprättas och följs samt att
rapportering av uppföljning sker i samband med årsbokslut.
Internkontrollplan överlämnas till tekniska nämnden för beslut enligt
bifogad handling.

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa redovisad internkontrollplan för 2013.
_________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen: Samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Personalspecialist TF
Akten

TN.2013.1258.100

§ 93
Förslag till sammanträdesplan 2014
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämndens sammanträden 2014.

Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplanen för 2014.
_________
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Fastighetsavdelningen
Akten

TN.2013.1234.253

§ 94
Försäljning av bostadsrättsandelar i bostadsrättsföreningen
Hjulhammar
I samband med att äldreförvaltningen nu flyttar sin verksamhet för
boendena Sjöstjärnan och Pärlan, belägna på plan 1 och 2 i fastigheten
Hjulhammar, till de nya lokalerna i Karlskronahems nya boende i
Vedebylund, kommer lokalerna i Hjulhammar att tomställas. Lokalerna
består av drygt 20 lägenheter, samtliga innehållande toalett/dusch och
pentry. Lokalen innehåller även ett större samlingsrum, beläget på plan 2.
När kommunala lokaler tomställs är 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. I detta fall har ej någon alternativ kommunal användning av
lokalerna identifierats.
När nuvarande verksamhet flyttar bedöms därför nyttan av att behålla ovan
nämnda lokaler i kommunal ägo vara obefintlig. Förslaget är därför att
bostadsrättsandelarna bjuds ut till försäljning.

Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
__________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2012.1108.232

§ 95
Försäljning av kommunal byggnad, f.d. biblioteket i Torhamn,
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.
Tekniska nämnden har tidigare inte tillstyrkt rivningsansökan (ärendet
utgick) varför en försäljning av fastigheten nu föreslås istället.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten
Torhamn11:1.
_________
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Fastighetsavdelningen
Socialnämnden
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1215.282

§ 96
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
Enligt beslut i Socialnämnden, § 7 den 28 januari 2013, så genomförde
socialförvaltningen en organisatorisk förändring i form sammanslagning av
tidigare alkohol-och drogsektionen samt ekonomisektionen till en
vuxensektion i början av 2013. Sammanslagningen förväntas ge
samordningsvinster i verksamheten vad gäller organisation, samarbete,
samverkan, kvalitet och service med en helhetssyn i ett brukarperspektiv i
den verksamhet inom socialförvaltningen som riktar sig till vuxna.
Socialnämnden har uttalat önskemål om att förslag tas fram gällande
samordning av lokaler för vuxensektionen på liknande sätt som nu
genomförs för familj- och ungdomssektionen från årsskiftet 2013/2014 då
dessa kommer att samlokaliseras på Ekliden i Karlskronahems lokaler.
Vuxensektionen hyr i dagsläget kontorslokaler i tre olika fastigheter på
olika adresser på Trossö:
 Norra Kungsgatan/Östra Vittusgatan (1 491 m2) – funktion
ekonomiskt bistånd, vuxen/budget- och skuldrådgivning samt
insatser för nyanlända
 Ronnebygatan (520 m2) – funktion ekonomiskt bistånd till unga
 Stenbergsgränd (1 097 m2) – funktion missbruk/beroende
Stor del av befintlig yta, 1097 kvm på Stenbergsgränd och 1470 kvm på
plan 3 Kungsgatan, har inte investerats i eller underhållits på många år och
därför är hyran lägre per kvm än för tillkommande lokalyta.
Socialförvaltningen har bedrivit verksamhet i nuvarande lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan under 17 år. Lokalerna är ur
brukarperspektiv ändamålsenliga, centralt belägna och lättillgängliga. För
närvarande hyrs våning tre i fastigheten och våning fyra är nu tillgänglig att
hyra. Lokalerna på våning tre används fullt ut och bedöms inte kunna
inrymma fler medarbetare än de som nu arbetar där.
Lokalerna på Stenbergsgränd, som inrymmer funktionen missbruk- och
beroende, är inte tillfyllest ur arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt. Personal
i verksamheten har under senare år varit mycket missnöjda med lokalerna
forts
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-10-29

19

Sammanträdesprotokoll

§ 96 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
vad gäller framför allt ventilation. Fastighetsägaren har ej visat något större
intresse av att åtgärda problemen. Lokalerna används idag fullt ut och
inrymmer kontorsarbetsplats för ett 20-tal medarbetare samt
verksamhetsanpassade utrymmen för missbruks- och beroendevård.
Lokalerna på Ronnebygatan är arbetsplats för ett 10-tal medarbetare och
inrymmer kontorsrum samt besöksutrymmen för verksamheten, som riktar
sig till ungdomar som söker ekonomiskt bistånd. Dessa lokaler är
funktionella och trivsamma, men kan lämnas till fördel för de
samordningsvinster som finns i ett samgående med övriga
verksamhetsdelar, vilket också är en uttalad politisk ambition.
För att kunna möta upp mot de lokalbehov denna samlokalisering kräver
så har ett flertal alternativ för ny lokalisering utretts under 2012 och 2013.
Initialt utreddes om det fanns några kommunala lokaler, inklusive
Karlskronahems och Kruthusens lokaler, som kunde svara upp mot det
behov verksamheten ställer. Dock fanns det ej några lediga sådana lokaler
inom det kommunala beståndet som skulle kunna vara ett alternativ varför
flera olika externa alternativ utreddes.
Alternativ 1 - Ericsson huset som ska tomställas. Där finns stora
kapitalkostnader efter tidigare ombyggnad till kontorslandskap. Hyran är
utan anpassning till vår verksamhet över 1 600 kr/kvm.
Alternativ 2 - Gamla länsstyrelsens lokaler som bedömdes att ej vara
ändamålsenliga med bland annat endast en entré.
Alternativ 3 - det liggande förslaget, utreddes och befanns vara det bästa
alternativet både ur ekonomiskt, verksamhetsmässigt och
säkerhetsmässigt perspektiv.
Förhandlingar om att utöka vuxensektionens lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan har pågått under våren/sommaren 2013
mellan fastighetsägaren PBA Karlskrona Malmö AB, socialförvaltningen
och fastighetsavdelningen. Förhandlingarna har nu efter många turer fram
och tillbaka utmynnat i ett förslag på avtal med förnyat och utvidgat
hyresavtal av våning tre samt förhyrning av större delen av våning fyra i
fastigheten. Den nya sammanlagda ytan blir 2 830 kvm och 278 kvm
mindre, än de ytor som finns i nuvarande lokaler. I den aktuella lokalen på
plan 3-4 görs investeringar som belastar hyran. Ett sätt att pressa ner
hyresnivån är att skriva ett längre avtal och därmed skriva av investeringen
på en längre tidsperiod.
En jämförelse i samma fastighet är Komvux lokaler på 2 430 kvm med en
hyra på 3 650 tkr/år, vilket blir 1 502 kr/kvm.
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§ 96
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
Verksamheten inom vuxensektionen är intensiv med ett stort antal
besökare dagligen. Ett samgående för sektionens samtliga
verksamhetsdelar i nuvarande och nu tillgängliga tomma lokaler på Norra
Kungsgatan är önskvärt att genomföra utifrån de krav som verksamheten
ställs inför utifrån samordning av insatser till vuxna. En fortsatt lokalisering i
åtskilda lokaler inom sektionen bedöms förhindra de samordningseffekter
och utvecklingskrav som vuxensektionen förväntas leva upp till.
Hela vuxensektionens verksamhet bedöms med fördel kunna rymmas på
våning tre och fyra i lokalerna på Norra Kungsgatan/Vittusgatan.
Verksamheten kommer att rymma gemensamma entréer för olika
ändamål, kontorsutrymmen, besöksrum, sammanträdesrum, särskilt
anpassade verksamhetsutrymmen för gruppverksamhet och
personalutrymmen. Våningsplanen kommer att ha interna förbindelser i
form av trappor mellan våningsplanen.
Lokalerna på Stenbergsgränd och Ronnebygatan lämnas i det att nya
lokaler tas i bruk enligt förslag på hyresavtal. Under förutsättning att avtal
tecknas enligt förslag och ombyggnad kan påbörjas på inledningsvis
våning fyra och därefter våning tre så kan verksamheten succesivt flytta ut
från nuvarande lokaler på Ronnebygatan och Stenbergsgränd. Inflyttning
beräknas enligt plan från halvårsskiftet 2014 och under senare halvåret
2014. Genom rabatterade hyror de första två åren kompenserar PBA
Karlskrona Malmö AB kommunen för de merkostnader som annars hade
blivit fallet med överlappande hyror.

Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
__________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2010.47.317

§ 97
Svar på medborgarförslag: Belysning på Bångs plan på Stumholmen
Eva Magnusson-Larsson, Karlskrona, har lämnat in ett medborgarförslag
om belysning på Bångs plan, vilket föreslås ske i första hand med
belysning av Bastion Kungshalls murar eller alternativt med sedvanlig
belysning längs gångstråket över Bångs plan. Som motivering anges att
belysningen skapar en tryggare utemiljö och underlättar för
kommuninvånares promenader samt att en belysning på Bastion
Kungshalls murar förstärker världsarvet.
Tekniska förvaltningen har erhållit medborgarförslaget för yttrande och vill
med anledning därav anföra följande:
Bastion Kungshall är ej längre i kommunal ägo utan har övertagits av privat
fastighetsägare. Förslag om belysning av Bastionens murar är därför i
första hand en fråga för den nya fastighetsägaren.
Alternativet med sedvanlig belysning på stolpar (4 -5 st) bedöms ej vara
lämpligt med hänsyn till den unika miljön och den relativt höga
investeringskostnaden. För de kommuninvånare som önskar promenera
under den mörka årstiden finns alternativen att välja de gångstråk och
vägar på Stumholmen som idag är belysta.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2011.643.339

§ 98
Svar på medborgarförslag: Rastplats för hundar samt bättre
skyltning och gräsklippning på Stumholmen
Kungshalls bostadsrättsförening på Stumholmen har i skrivelse till
Karlskrona kommun angett problem med att hundar släpps lösa när
hundägare kommer ut på Stumholmen och att hundägare inte alltid plockar
upp föroreningar efter sina hundar. Vidare anges att området med
gångstråk söder om föreningens fastigheter endast är 7-8 m brett mellan
huskropp och vatten på sina smalaste ställen. Med anledning av
ovanstående har bostadsrättsföreningen framfört följande önskemål:
Att ett område markeras som rastplats för hundar, samt att bättre skyltning
genomförs, visande att hundar inte får gå lösa.
Att Bostadsrättsföreningen Kungshall sköter – klipper – håller rent, på ett
avstånd på 3-4 m från fastighetens södra fasad. En markering på detta
avstånd från husfasaden görs av exempelvis den typ som finns i Hoglands
park runt planteringarna.
Kommunstyrelsen har översänt skrivelsen till Tekniska nämnden för
beredning. Tekniska förvaltningen vill med anledning därav anföra följande
synpunkter:
I lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun §§ 18 och 19 framgår
hundägares skyldighet att hålla hund kopplad och att plocka upp
föroreningar efter sin hund inom platser som angetts på särskild karta
(avser Trossö, Stumholmen med flera platser). Hundägare som kommer till
Stumholmen möts även vid Stumholmsbron av skyltar som talar om att
hund skall vara kopplad. Dessa skyltar finns även på flera platser ute på
Stumholmen, varför ytterligare skyltning bedöms ej vara nödvändigt.
Beträffande frågan om hundrastplats på Stumholmen har tidigare
diskuterats om lämpligheten av en hundrastplats, varvid beslutades att så
ej skulle ske. Bångs plan används sommartid av många Karlskronabor för
sol och bad samt kvällstid för grillning mm. En hundrastgård kräver att man
forts
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§ 98 forts
Svar på medborgarförslag: Rastplats för hundar samt bättre
skyltning och gräsklippning på Stumholmen
grusar av och stängslar in rastgården, vilket ej är förenligt med
områdesbestämmelserna för Stumholmen.
Beträffande bostadsrättsföreningens önskemål om att avgränsa och själva
sköta ett område på kommunal mark cirka 3 - 4 meter söder om sina
fastigheter (mot vattnet) är ej heller detta förenligt med
områdesbestämmelserna. Vid exploatering av Stumholmen angavs att all
mark längs kajer och stränder skulle vara tillgänglig för allmänheten. En
avgränsning, enligt bostadsrättsföreningens önskemål, skulle motverka
detta och uppfattas som en privatisering av kommunal mark.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.296.450

§ 99
Svar på medborgarförslag: Papperskorgar på allmänna platser ska
bytas ut till sorterbara papperskorgar
Louise Remle, Lyckeåborg, föreslår i ett medborgarförslag att
papperskorgar på allmänna platser ersätts av sorterbara papperskorgar.
Som motivering anges att för att uppnå hållbar utveckling måste man bli
bättre på att sortera. För att uppnå detta är det bra om folk får upp ögonen
för detta genom att byta ut papperskorgarna till sorterbara papperskorgar
på allmänna platser.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande synpunkter:
Tekniska förvaltningen har tidigare på försök placerat ett antal sorterbara
papperskorgar. Tyvärr kunde konstateras att sorteringsgraden inte blev
vad man hoppats på, varför soporna ändå måste tas omhand osorterat.
Förvaltningens bedömning är därför att det i nuläget inte är försvarbart att
byta ut alla papperskorgar på allmänna platser och att medborgarförslaget
bör avslås.

Tekniska nämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen hemställa hos
Kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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§ 100
Delegation
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Anbud toalettbyggnad med
miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun, Hallarum 2013
TN.2013.924.052
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Anbud toalettbyggnad med
miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun, Pettersvik 2013
TN.2013.925.052
3. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Anbud toalettbyggnad med
miljötoalettinsats inom Karlskrona kommun, Aspö 2013
TN.2013.956.052
4. Disposition av 2011 års anslag för slamsugare till investeringsprojekt
Hjullastare Wille II
TN.2013.1184.310
5. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Kaffestugan Wämöparken.
TN.2013.1201.334
6. Disposition av 2012 års anslag för Klumpanslag Hamnen till
investeringsprojekt Pir Garpahamnen.
TN.2013.1202.556
7. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Rådhuset, installation
kyla.
TN.2013.1254.299
8. Disposition av 2011 års klumpanslag till projekt Tullskolan Fyren, omb
för fritids.
TN.2013.1257.291
forts
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§ 100 forts
Delegation
9. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt
Toalettbyte Aspö badplats.
TN.2013.1300.822
10. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt
Toalettbyte Hallarums badplats.
TN.2013.1301.1822
11. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse
Badplatser/WC/Flytbryggor Klumpanslag till investeringsprojekt
Toalettbyte Torhamns badplats.
TN.2013.1302.822
12. Disposition av 2013 års anslag för Stumholmens badplats till
investeringsprojekt Stumholmens badplats.
TN.2013.1303.822
13. Disposition av 2012 års anslag för Handikappanpassning
gata/busshållplatser till investeringsprojekt GC-väg överfarter.
TN.2013.1304.312
14. Disposition av 2013 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
Gata till investeringsprojekt Överbyggnad sopmaskin.
TN.2013.1305.310

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 101
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 3 oktober 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 17 september 2013
c. Tekniska nämnden den 24 september 2013
d. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp
2013-10-03
2. Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2013 § 158
Resepolicy för Karlskrona kommun.
TN.2013.1147.029
3. Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2013 § 160
Yttrande över förslag till Cykelstrategi 2030
TN.2013.280.510
4. Kommunstyrelsens beslut den 3 september 2013 § 185
Förslag att avbryta rekryteringsprocess förvaltningschef
Tekniska förvaltningen.
TN.2013.1146.023
5. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 98
Svar på medborgarförslag om att använda järnvägstunneln
genom Trossö som cykelväg.
TN.2011.1295.312
6. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 99
Svar på medborgarförslag om järnvägstunneln under Stortorget
görs om till Sveriges längsta parkeringshus.
TN.2011.1384.315
forts
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§ 101 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 100
Svar på medborgarförslag om att minska olycksriskerna vid
utfarten köpcentret Amiralen.
TN.2012.635.512
8. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 102
Svar på medborgarförslag om lekpark i Backabo
TN.2012.1264.332
9. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 103
Avsägelser av kommunala uppdrag
TN.2013.1230.102
10. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 108
Utökat investeringstillstånd för ombyggnad av Holmsjö skola.
TN.2011.912.291
11. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 109
Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet.
TN.2013.1240.103
12. Kommunfullmäktiges beslut den 19 september 2013 § 112
Miljöprogram för Karlskrona kommun.
TN.2013.1228.400
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 september 2013 § 62
Förslag till beslut avseende viss lokalanpassning av Rosenholm.
TN.2013.1244.291
14. Förvaltningsrätten i Växjö, beslut den 10 september 2013
Mål nr 3121-13
Offentlig upphandling; nu fråga om avskrivning
TN.2013.576.052
15. Länsstyrelsens beslut den 30 september 2013, Dnr 505-2403-2013
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om
avhjälpandeåtgärd
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
TN.2013.532.423
forts
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§ 101 forts
Meddelanden
16. Länsstyrelsens beslut den 13 september 2013, Dnr 434-2783-13
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av
byggnadsminnet Varmbadhuset på fastigheten Nauckhoff 15,
Karlskrona kommun
TN.2013.1166.292
17. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 195
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
TN.2012.1109.225

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 17.
_______
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§ 102
Övrigt
Avtackning av förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningschef Anders Jaryd slutar på egen begäran sin tjänst som
förvaltningschef den 31 oktober 2013. Ordförande Tommy Olsson (KD)
avtackar förvaltningschefen med orden ”kunnig, påläst och saklig” samt
överlämnar en blomsterbukett som tack för mycket gott samarbete.
Förvaltningschefen
Claes-Urban Persson (S) instämmer i ordförandens avtackningsord till
förvaltningschef Anders Jaryd samt ställer fråga om vem som blir
förvaltningschef nu. Ordförande Tommy Olsson (KD) svarar att
Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd blir tillförordnad de närmaste dagarna.
Kommunledningsförvaltningen strävar efter att anställa en förvaltningschef
med ett korttidsavtal tills organisationsförändringen är löst. Om det
misslyckas kommer man att använda sig av chefs-inhyrning den period
som behövs.
Stängning av Vedebyskolans kök
Claes-Urban Persson (S) önskar en föredragning av fastighetschef Anders
Kumlin gällande stängningen av Vedebyskolans kök p.g.a.
byggnadstekniskt fel på nästa nämndsammanträde. Ordförande Tommy
Olsson (KD) svarar ja på denna önskan.
Jämjö Kyrkskola
Jörgen Johansson (C) ställer fråga om besked gällande Jämjö Kyrkskola.
Ordförande Tommy Olsson (KD) svarar att besked kommer så snart Barnoch ungdomsnämnden svarat. John-Erik Danerklint (S) påpekar att han
har uppfattat det som om att man bygger där nu. Ordförande svarar att
frågan ska tas upp i nästa nämnd.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 november 2013.
§ 103. Information
-

a. Stigande havsnivåer

-

b. Personalnyckeltal Tekniska förvaltningen, mätperiod 2012.12 – 2013.09

-

c. Bevakningsföretagens avtal

-

d. Jämjö Kyrkskola

-

e. Stängning av Vedebyskolans kök
Extra informationspunkter:

-

f. Färdriktning för Wämöparken

-

g. Ny förvaltningschef

-

h. Reviderad sammanträdesplan för Tekniska nämnden 2014
§ 104. Förslag Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
§ 105. Förändring av kommunala byggnader, Bommen 31
§ 106. Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
§ 107. Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
§ 108. Svar på motion: Belysning längs Mörtövägen i Rödeby
§ 109. Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan – Kummingatan i Hässlegården. Återremiss.
§ 110. Svar på medborgarförslag: Upprensning och sanering kring befästningen
Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen
§ 111. Svar på motion: Tillåtande av hundbad på allmänna badplatser
§ 112. Svar på medborgarförslag: Regelbunden uppsamling av skräp som samlats vid
t ex brofästen och liknande inbuktningar runt stränder i centrala Karlskrona
§ 113. Svar på medborgarförslag: Förstärkt belysning vid övergångsställen på
Drottninggatan
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§ 114. Svar på medborgarförslag: Skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa
resecenter
§ 115. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 116. Meddelanden
Extra ärende:
§ 117. Ansökan om medel ur fågelfonden 2013
§ 118. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdagen den 26 november 2013 kl. 14.00 – 16.40

Beslutande

Ordförande

Tommy Olsson (KD)

1:e v ordf.
2:e v ordf.

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) kl. 14.00 – 16.25 §§ 103 - 117
Pia Pålsson (S)
Patrik Stjernlöf (M)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Lindy Olofsson (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Anna Ottosson (M)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Stf Förvaltningschef Karl-Johan Svärd
Controller Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
Hamnchef Bo Lindsjö
Studerande Eric Torkelsson kl. 14-00 – 15.20
§ 103 a - f
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Patrik Stjernlöf (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 103 - 118

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 103 – 118

Justeringsledamot

……………………………………
Patrik Stjernlöf §§ 103 - 118

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 103
Information
-

a. Stigande havsnivåer
Praktikant/student miljö- och geovetenskap, Eric Torkelsson,
informerar.

-

b. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod
2012.12 – 2013.09
Ordförande Tommy Olsson (KD) informerar.

-

c. Bevakningsföretagens avtal.
Fastighetschef Andes Kumlin informerar.

-

d. Jämjö Kyrkskola.
Fastighetschef Andes Kumlin informerar.

-

e. Stängning av Vedebyskolans kök.
Fastighetschef Andes Kumlin informerar.
Extra informationspunkter:

-

f. Färdriktning för Wämöparken.
Ordförande Tommy Olsson (KD) och ställföreträdande förvaltningschef
Karl-Johan Svärd lyfter fråga om att nämnden bör ta ut en färdriktning
för Wämöparken samt efterfrågar synpunkter på utkast kring denna.

-

g. Ny förvaltningschef.
Ordförande Tommy Olsson (KD) informerar att Carl-Martin Lanér blir ny
förvaltningschef från den 1 januari 2014.

-

h. Reviderad sammanträdesplan för Tekniska nämnden 2014.
Ordförande Tommy Olsson (KD) redogör för ändrade
sammanträdesdagar i januari, mars samt november 2014.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
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Kommunstyrelsen
Projektingenjören
Akten

TN.2013.280.510

§ 104
Förslag Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
Bakgrund
Sedan hösten 2012 har Tekniska förvaltningen arbetat med att ta fram en
Cykelstrategi för kommunen.
Karlskrona kommuns cykelstrategi ska bidra till att utveckla och förbättra
Karlskrona som en cykelkommun. Cykeln är viktig i den framtida
samhällsutvecklingen – den är miljövänlig, tyst och tar liten plats. Cykeln
ger också möjlighet för att få in mer motion i vardagen, något är viktigt då
många idag rör sig för lite. Ökad cykeltrafik kan alltså bidra till en bättre
miljö, bättre folkhälsa, minskad trängsel på bilvägar och frigjorda
parkeringsplatser. Inte bara cyklisterna själva blir vinnare utan alla som rör
sig eller vistas i Karlskrona.
Visionen för det kommande arbetet med cykling är att år 2030 ska cykeln
tillsammans med gång och kollektivtrafik vara det självklara transportvalet i
Karlskrona. De gena och välskötta cykelvägarna gör det enklare för alla att
cykla. Cykelstrategins mål är att öka antalet cykelresor och få fler att tycka
att Karlskrona är en bra cykelkommun samt minska risken att cyklister
skadas i trafiken.
Den långsiktiga målsättningen för arbetet med cykling i Karlskrona
kommun fram till år 2030 är att minst 30 procent av kommuninvånarna
cyklar året runt till arbete eller skola, att minst 75 procent av invånarna
tycker att Karlskrona är en bra cykelkommun och att risken att skadas i
trafiken halveras. Detta långsiktiga mål har brutits ner till ett mål för
perioden fram till 2016 då målsättningen är att minst 10 procent av
kommuninvånarna ska cykla till arbete eller skola, 50 procent av invånarna
ska tycka Karlskrona är en bra cykelkommun och risken att skadas i
trafiken ska minska med 10 procent.
De åtgärder som föreslås i strategin är indelade i fyra huvudområden:
Information och marknadsföring, Infrastruktur, Utredningar samt
Uppföljning. Totalt föreslås investeringar på 3,5 miljoner kronor under
perioden 2014-2016 samtidigt som det föreslås att två miljoner används
årligen till information och ökat underhåll.
forts
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§ 104 forts
Förslag Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
Cykelstrategin har varit ute på remiss under sommaren och hösten. Totalt
har 16 remissvar kommit in. Hur dessa remissvar behandlas framgår av
särskild bilaga.
Cykelstrategin har behandlats i tekniska nämndens trafikutskott den 3
oktober 2013.
Åke Håkansson (S) ger beröm för gott arbete med Cykelstrategin.
Ordförande Tommy Olsson (KD) instämmer.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att anta Cykelstrategi 2030 med Trafikutskottets förslag om att cykelvägen
mellan Augerums kyrka och Spandelstorp ska finnas med på bilden på
sidan 22.
_________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2012.6.253

§ 105
Förändring av kommunala byggnader, Bommen 31
Bommen 31 (Hästö medborgarhus) fördes i början av 2012 fram som en
av sju kommunala fastigheter som föreslogs försäljas. Tekniska nämnden
biföll försäljning i samtliga sju fall, TN 31 januari 2012 § 4. I
kommunstyrelsen, 6 mars 2012 § 72, återremitterades tre av de sju
fastigheterna, bl.a. Bommen 31, till tekniska nämnden för ny beredning. I
Bommen 31:s fall rörde återremissen att utröna huruvida det kunde finnas
något kommunalt behov av denna fastighet, nu eller i framtiden.
Denna fråga är nu utredd och inga förvaltningar, som skulle kunna vara
aktuella, kan se något behov av fastigheten, varken i nutid eller i framtiden.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt Kommunledningsförvaltningen att försälja fastigheten
Bommen 31.
________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.235.042

§ 106
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet. Delårsrapport per
oktober 2013 och prognos 2013 överlämnas till tekniska nämnden för
behandling och beslut enligt bifogad handling.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten överensstämmer med budget.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med budget.
Uppdrag/ansvarsområde
Verksamheten omfattar förvaltning, drift och underhåll av fastigheter, gator
och vägar, park- natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vattenoch avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt
civilförsvarsanläggningar.
Budgetramar och resultatkrav
Total budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 70,5
mnkr efter senaste avstämningen med kommunledningen 2013-10-31 och
exkl. VA-verksamheten uppgår budgetramen till 72,8 mnkr.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 2,3 mnkr.
Ekonomi
Budgetavvikelse för perioden för tekniska förvaltningens verksamheter
minus = negativt resultat
i tkr

Vht-område TF

Resultat

Budget-

för perioden

omslutning

avvikelse

inkl

mot budget

kommunbidrag

Centrala verksamheter

-1 168

11 303

Gata/park

-1 129

94 388

Hamn

663

15 952

Fastighet

-2 893

466 189

Renhållning
Summa

2 892
-1 636

51 375
639 207

Budgetavvikelse för Tekniska nämndens verksamheter exkl. VAverksamhet för perioden, -1 636 tkr
Sign
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Sign
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§ 106 forts
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
Kommentarer till periodens budgetavvikelser:


Gata/parkverksamhetens negativa avvikelse på 1,1 mnkr beror på
ökade kostnader för vinterväghållning, akuta underhållsinsatser,
städning samt kostnader för ej planerade uppdrag.
 Fastighetsavdelningens negativa avvikelse på 2,9 mnkr består av
positiva och negativa avvikelser och
de större positiva avvikelserna är:
o värmekostnaderna +2,7 mnkr
o elkostnaderna +1,8 mnkr
o hyresintäkter + 1,1 mnkr
o kapitalkostnaderna +2,9 mnkr och beror främst på förseningar i
investeringsprojekten
de större negativa avvikelserna är:
o löpande underhåll, -1,9 mnkr
o planerat underhåll, - 3,6 mnkr
o externa hyreskostnader -2,2 mnkr
kostnader för snö- och halkbekämpning, - 1,4 mnkr
 Hamnavdelningens positiva avvikelse på 0,6 mnkr beror på lägre
mediakostnader, senarelagd implementering av hamnsystem och
vakant hamnchefstjänst.
 Centrala verksamheters negativa resultat på 1,2 mnkr beror på
uppdrag som utförts men som i dagsläget inte kan belasta något
kostnadsställe (framtida investeringsprojekt)
 Renhållningens positiva budgetavvikelse beror på att renoveringen
av de två återstående återvinningscentralerna ej kommit igång som
planerat.
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, -1 966 tkr
minus = negativt resultat
i tkr

Vht-område

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget

Vatten- och avlopp

-1 966

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
140 650

Budgetavvikelsen beror till största delen på
 lägre intäkter från konsumtionsavgifterna än budget
 kostnader för framtagande av ny VA-plan vilket inte var budgeterat
 lägre underhållskostnader med anledning av planerad lägre
underhållstakt inom avloppsverksamheten än budgeterat samt
 lägre faktiska räntekostnader för finansverksamheten än budget
forts
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§ 106 forts
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och prognos 2013
Investeringar
I investeringsredovisning ingår överförda medel från 2012 enligt
beslut i kommunfullmäktige 2013-06-18 § 89.
Investeringsuppföljning 2013, status 2013-10-31
i tkr
471 802

Budget t o m 2013
Avslutade investeringar 2013
Resultat avslutade projekt

66 723
893

Ej påbörjade investeringar
Ej påbörjade investeringar, över till 2014

28 246
6 450

Pågående investeringar

369 490

- varav bokförda utgifter t o m oktober 2013
- varav prognos resterande 2013
- prognos över till 2014

262 466
59 924
47 099

Förändringar av budgetram för tekniska förvaltningen 2013
redovisas nedan:
41 investeringsprojekt har avslutats under perioden.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 2013-11-11.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning 2013-10-31
________
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Datainspektionen
Kommunledningsförvaltningen
Personalspecialist TF
Förvaltningschefen TF
Birgitta Dahl
Akten

TN.2013.1410.005

§ 107
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet och
föreslår att Birgitta Dahl utses till nytt personuppgiftsombud för
förvaltningen i enlighet med 36 § personuppgiftslagen. Birgitta kommer,
efter beslut tagits, att genomgå Datainspektionens ”Grundkurs för
personuppgiftsombud” vid första tillgängliga kurstillfälle.

Tekniska nämnden beslutar
1. att med stöd av 36 § personuppgiftslagen utse Birgitta Dahl till
personuppgiftsombud för tekniska förvaltningen med uppgifter enligt
38-42 §§ samma lag, samt
2. att meddela förändringen till Datainspektionen.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2013.1465.317

§ 108
Svar på motion: Belysning längs Mörtövägen i Rödeby
Stefan Lundin (FP) har i en motion hemställt att fullmäktige skall ge
tekniska förvaltningen i uppdrag att projektera och verkställa att
trafiksäkerhet med belysning längs Mörtövägen etableras. Som motivering
anges att Mörtövägen saknar belysning cirka 150 m efter korsningen
Mörtövägen/Stationsvägen mot Hökamåla och Mörtsjöåsen. Vidare anges
att bebyggelsen runt gamla Hökamåla skola uppgår till ungefär 30-40 hus,
att trafiksäkerheten för cyklister och gångtrafikanter samt skolbarn ej är
tillfredställande samt att skolbussen trafikerar vägen med fyra till fem stopp
längs vägen.
Tekniska förvaltningen har erhållit motionen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Förvaltningen har med anledning av ovanstående motion erhållit offert från
områdets eldistributör, Rödeby Elverk, med tre olika utförandealternativ.
Offererade priser är:
Alt.1 Heltäckande från befintlig belysning
35 armaturer
Alt. 2 Belysning i tre grupper
17 armaturer
Alt. 3 Belysning vid 4 hållplatser för skolskjutsbuss
8 armaturer

517 tkr exkl. moms
274 tkr exkl. moms
164 tkr exkl. moms

Ökade driftkostnader beräknas till cirka 4-18 tkr/år beroende på
utbyggnadsalternativ.
Tekniska förvaltningen har inga budgeterade investeringsmedel för utökad
gatubelysning. Med varje investering i gatubelysning följer även ökade driftoch underhållskostnader som bör beaktas i det årliga budgetarbetet.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (FP) vill att förvaltningen undersöker möjligheten att köpa in
LED-belysning utan elanslutning och yrkar att ärendet återremitteras.
forts
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§ 108 forts
Svar på motion: Belysning längs Mörtövägen i Rödeby
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2013.386.339

§ 109
Svar på medborgarförslag: Bredda grusbacken mellan Stålvägen och
Kardemummagatan – Kummingatan i Hässlegården. Återremiss.
Bengt Andrén, Karlskrona har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Tekniska förvaltningen har avgett yttrande, vilket behandlades av tekniska
nämnden den 26 augusti 2013 (§ 63, bifogas) varvid beslutades att
återremittera ärendet till förvaltningen med syftet att undersöka om
föräldrarna själva kunde utföra rensning av sly.
Tekniska förvaltningen vill med anledning därav komplettera tidigare
yttrande med följande synpunkter:
Den i medborgarförslaget angivna grusbacken är idag en knappt en meter
bred upptrampad stig i skogsmark. Om området skall användas som
pulkabacke är bedömningen att backen bör ha en bredd på cirka 3-4
meter. Detta innebär en relativt omfattande rensning av sly, uppfyllnad
med jordmassor samt borttagning av stenar och träd. Kvarstående träd och
stenar bör ”invallas” med förslagsvis halmbalar eller liknande vilket
vanligen sker i Amiralitetsparken varje vinter.
Om det finns intresserade föräldrar måste ändå allt ris transporteras bort
av kommunen samt även övriga ovan angivna åtgärder utföras av
kommunen. Därmed blir pulkabacken en kommunal anläggning där
kommunen har ansvar för tillsyn och säkerhet. Tekniska förvaltningen har i
nuläget inga resurser för detta ändamål.
Tekniska förvaltningen vidhåller tidigare yttrande i ärendet med
komplettering av ovan angivna synpunkter.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2011.759.339

§ 110
Svar på medborgarförslag: Upprensning och sanering kring
befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen
Olle Melin, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. I skrivelsen anges att försvarslinjerna vid Oscarsvärn anlades
på 1880-talet och var en viktig del av stadens ryggförsvar. Motsvarande
anläggning i öster kallas Sunnabatteriet, vilket genom kommunens försorg
fått en viss uppsnyggning genom röjningsarbeten. Beträffande
Hästöbatteriet, anläggningen intill Koholmens reningsverk, anges denna
vara i bedrövligt skick. I medborgarförslaget föreslås en upprensning kring
området, borttagning av viss vegetation och sanering av själva
befästningsdelen. Vissa av bunkrarna borde därefter kunna vara öppna för
besökare. Vidare föreslås en skyltning av anläggningen för att förstå rollen
av försvaret i 1800-talets Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Kommunen har, i samråd med Länsstyrelsen, utfört röjningsarbeten vid
den östra anläggningen, Sunnabatteriet, då anläggningen med sitt
”publika” läge intill Infartsleden kan anses vara intressant för allmänheten.
Länsstyrelsen svarar för klottersanering av anläggningen. Det i
medborgarförslaget angivna Hästöbatteriet ligger intill Koholmens
reningsverk, är betydligt mer nergånget, men har inte samma ”publika”
läge som Sunnabatteriet.
Förvaltningen har varit i kontakt med Kulturkompaniet i Blekinge AB som är
intresserade av att på egen bekostnad restaurera Hästöbatteriet och de
har redan börjat utföra röjningsarbeten inom området och kommer att
fortsätta utföra de åtgärder som framförs i medborgarförslaget. Tekniska
förvaltningen saknar resurser att tillmötesgå medborgarförslagets idéer och
anser inte att det finns något kommunalt intresse i denna anläggning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Sign
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1117.339

§ 111
Svar på motion: Tillåtande av hundbad på allmänna badplatser
Christopher Larsson (SD) har i en motion föreslagit att kommunen skall
tillåta hundbad på allmänna badplatser. Som skäl anges att det är en myt
att hundar förorenar på de platser där de vistas. Om hunden rastas innan
den kommer till badplatsen och får göra sina behov där människor inte
badar ser han inga problem.
Tekniska förvaltningen har erhållit motionen för yttrande och vill med
anledning därav anföra följande:
Frågan om hundbad på badplatser har behandlats i kommunfullmäktige
senast under 2011 (KF.2011.05.26 § 92) varvid beslutades att avslå
förslaget med motivering att badvattenprover kan ge värden (på grund av
föroreningar från hundar) som innebär att man tvingas stänga badplatser.
Vidare av hänsyn till att barn och vuxna kan vara rädda för hundar.
Däremot är det tillåtet att kopplade hundar får vistas på allmänna
badplatser. Beslutet motiverades också med att det finns stora
kuststräckor utanför allmänna badplatser där hundar kan bada.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1367.338

§ 112
Svar på medborgarförslag: Regelbunden uppsamling av skräp som
samlats vid t ex brofästen och liknande inbuktningar runt stränder i
centrala Karlskrona
Roland Hansson, Karlskrona, har lämnat in ett medborgarförslag i vilket
föreslås rubricerade åtgärder. Som motivering anges att det ofta, efter
kraftigt blåsväder, samlas skräp såsom förpackningar, plastbackar, skyltar
m.m. vid de strandfickor som finns runt Trossö, Saltö och Långö. Som
exempel anges Kungsbron, Saltö- och Långöbroarna.
Förslaget är att kommunen, var 14:e dag, kör runt och med en lång skopa
håvar upp skräpet. Arbetsinsatsen bedöms av förslagsställaren motsvara
en halvdags arbete för en man.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
Tekniska förvaltningen saknar resurser för utförande enligt
medborgarförslagets intentioner. Däremot kan begränsade enstaka
punktinsatser ske vid speciella tillfällen som vid behov bedöms vara
nödvändiga.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Trafikingenjören
Akten

TN.2013.199.317

§ 113
Svar på medborgarförslag: Förstärkt belysning vid övergångsställen
På Drottninggatan
Torbjörn Lindholm, Lyckeby, har lämnat in rubricerat medborgarförslag och
angett som syfte att minska risken för olyckor. Motiveringen är mycket
trafik, främst morgon och eftermiddag med bilar, cyklar och gående på väg
till jobb, skola och dagis där många är trötta och stressade för att komma i
tid. Vidare anges att vägbanan är mörk, ofta blöt och att bilister har immiga
och ibland isiga rutor, fotgängare som saknar reflexer mm.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra
följande:
Den gatubelysning som idag finns längs Drottninggatan är likvärdig med
den belysning som finns på hela Trossö längs gator och i gatukorsningar.
Väldigt få trafikolyckor har registrerats totalt sett de senaste tio åren på
Drottninggatan, och endast en trafikolycka med fotgängare under
november månad, och denna berodde varken på väderlek eller på
ljusförhållanden.
Det finns även trafiksäkerhetsrisker med att enbart belysa övergångsstället
med extra belysning, då det innebär att gående som passerar utanför den
belysta zonen ej blir belysta och då löper större risk att råka ut för en
trafikolycka.
Den totala kostnaden för specialbelysning i korsningarna bedöms bli hög,
då inte bara korsningarna med Drottninggatan utan även övriga korsningar
på Trossö bör ses över, varför denna fråga bör hanteras i samband med
framtida budgetarbete. Någon allmän policy för hur belysningen på Trossö
skall utformas finns inte idag men borde tas fram med utgångspunkt från
bland annat kommunens stadsmiljöprogram.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_________
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Trafikingenjören
Akten

TN.2013.388.315

§ 114
Svar på medborgarförslag: Skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa
resecenter
Ulf Sejlert, Karlskrona, har inkommit med ett medborgarförslag om att
iordningställa grusplanen vid den gamla ishallen samt planen söder om
Gamla Infartsvägen som parkering. Vidare föreslås att
landstingets/kommunens buss, som redan nu trafikerar lasarettsområdet,
utökar sin väg till detta nya parkeringsområde så blir parkeringen tillgänglig
för lasarettsbesökare, pendlare med tåg, besökare till Bergåsa
handelscentrum m.fl.
Som motivering anges att redan idag finns parkeringsproblem kring
Bergåsa centrum i samband med större möten vid landstinget/Region
Blekinge samt Pingstkyrkans öppethållande och problemen blir inte mindre
efter utbyggnad av Bergåsa tågstation. Förslag om att bygga parkering på
parkmarken söder om Pingstkyrkans secondhandbutik anser
förslagsställaren vara felaktigt då grönområdet används av barn och
ungdomar för bollspel och lekar mm.
Tekniska förvaltningen har erhållit medborgarförslaget för yttrande och vill
med anledning därav framföra följande:
I samband med utbyggnad av Bergåsa tågstation finns möjlighet att
anordna 10-14 st. parkeringsplatser för tågpendlare längs Sunnavägen på
de ytor som idag utgör bussfickor vid Monsunen.
Den i medborgarförslaget föreslagna parkeringsytan vid gamla ishallen är
idag avstängd efter klagomål från boende i Annebo på grund av störande
buskörning med personbilar. Området är dessutom idag den enda plats
som används för övningskörning (utbildning) för lastbilskörkort. Platsen är
också i nuläget den enda plats större som används för besökande cirkusar.
Övrig parkeringsplats som anges i medborgarförslaget är den
iordningställda parkeringsytan mittemot planen för gamla ishallen (f.d.
tennisbanorna). Dessa ytor bedöms i nuläget kunna täcka behovet för olika
kategorier av besökare till Bergåsa resecenter, lasarettet samt besökare till
Wämöparken. Om ytterligare parkeringsbehov uppstår framöver
forts
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§ 114 forts
Svar på medborgarförslag: Skapa parkeringsmöjligheter vid Bergåsa
resecenter
kan frågan om parkering på planen för gamla ishallen åter aktualiseras.
Beträffande förslag om att låta landstingets/kommunens buss som redan
idag trafikerar lasarettsområdet, utöka sin väg till ovan angivet
parkeringsområde, har förvaltningen haft samråd med Blekingetrafiken om.
Den gemensamma bedömningen är att en utökning av bussens
linjesträckning i nuläget ej är realistisk. Detta med hänsyn till att den
dagliga nyttjandegraden av parkeringsområdet (med behov av
busstransport) ej är tillräcklig samt de negativa konsekvenser som längre
väntetider innebär för de resenärer som idag nyttjar busslinjen inom
lasarettsområdet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________
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§ 115
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Holmsjö skola Moduler
TN.2013.577.052
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ombyggnad Holmsjö skola
TN.2013.676.052
3. Anbudsprotokoll: Hjulhammar Golvbyte
TN.2013.1253.050
4. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Gäst och småbåtshamn,
Stadsmarinan, Karlskrona kommun
TN.2013.1200.052
5. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Torgbacken, tillgänglighetsanpassning
TN.2013.1325.299
6. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt V Marks IP,
vattenspridare
TN.2013.1356.821
7. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar till projekt
Wämöskolan, lokalanpassning
TN.2013.1359.291
8. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Wämöparken omklädningsbyggnad
2013
TN.2013.1361.339
9. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Långö badplats belysning
TN.2013.1362.822
forts
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§ 115 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2013 års anslag för diverse VA-ledningar om 7.000.000
kronor till Fiberkommunikation.
TN.2013.1396.340
11. Disposition av 2011 års anslag för Slamsugare till investeringsprojekt
Traktor 2013
TN.2013.1408.310
12. Beslutsattestanter fr. o m 2013-11-01

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________
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§ 116
Meddelanden
1. Protokoll
a. Båtrådet den 9 september 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 22 oktober 2013
c. Tekniska nämnden den 29 oktober 2013
2. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2013, Dnr 555-3061-2013
Underrättelse om driftstörning avseende havererad backventil vid
Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun
TN.2013.1191.351
3. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2013, Dnr 555-3136-2013
Underrättelse om driftstörning gällande anmälan om reparationsarbete vid pumpstation Hästkvarnen i Karlskrona kommun.
TN.2013.1190.352
4. Länsstyrelsens beslut den 15 oktober 2013, Dnr 521-304-2012
Ansökan om tillstånd att anlägga parkeringsplatser inom Knösö
naturreservat i Karlskrona kommun.
TN.2013.1079.308
5. Länsstyrelsens beslut den 16 oktober 2013, Dnr 431-2760-13
Beslut om särskild utredning, steg 2, i samband med uppförande
av ny fisktrappa i Lyckeby ån, Karlskrona kommun.
TN.2011.848.435
6. Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2013, Dnr 555-2107-2013
Underrättelse om driftstörning gällande underhållsarbete vid pumpstation Båtslipen i Karlskrona kommun.
TN.2013.757.352
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2013-11-26

25

Sammanträdesprotokoll

§ 116 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2013, Dnr 555-2372-2013
Underrättelse om driftstörning gällande anmälan om ny slamavvattningsutrustning på Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun.
TN.2013.1192.351
8. Länsstyrelsens beslut den 24 oktober 2013, Dnr 258-1470-2013
Ansökan om parkeringsförbud på Knösövägen.
TN.2013.635.514
9. Länsstyrelsens beslut den 29 oktober 2013, Dnr 258-2851-13
Länsstyrelsens i Blekinge län lokala trafikföreskrifter om varierande
högsta hastighet på väg 28, S Rödeby, Karlskrona kommun.
TN.2013.1222.511
10. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 196
Förslag till ökad samverkan vid upphandling av tjänster.
TN.2013.976.050
11. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 198
Sammanträdesplan år 2014 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
TN.2013.1307.006
12. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2013 § 199
Byte av sammanträdesdag
TN.2013.1312.006
13. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut
den 15 oktober 2013 § 98
Budget 2014 och plan 2015-2016
TN.2013.588.041
14. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 118
Svar på medborgarförslag om att kommunen inrätta en
hundrastplats på Klinteberga.
TN.2012.1115.310
15. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 119
Svar på medborgarförslag om en hundrastgård på ängen mellan
Vedebygata och Spandelstorp.
TN.2013.559.339
forts
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§ 116 forts
Meddelanden
16. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 120
Svar på medborgarförslag om fler parkbänkar och en kiosk
på Fisktorget.
TN.2013.387.311
17. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 125
Gemensam måltidspolicy för Karlskrona kommun
TN.2013.1404.001
18. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 128
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag den 1 september 2013.
TN.2013.575.004
19. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 129
Uppföljning per den 31 augusti 2013 för hela Karlskrona kommuns
Verksamhet
TN.2013.574.041
20. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 132
Svar på motion om kombinerad gång- och cykelbro över Lyckebyån.
TN.2010.547.312
21. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 122
Kommunala val
TN.2013.1230.102
22. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 127
Förslag till revidering av timbelopp för Samhällsbyggnadsförvaltningens taxedebitering.
TN.2013.1406.103
23. Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2013 § 117
Svar på medborgarförslag gör Gröna vägen mellan Karlskrona
och Mjölby till ett officiellt namn.
TN.2013.1407.246

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 23.
_______
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1461.046

§ 117
Ansökan om medel ur fågelfonden 2013
Det finns idag 3 fågelflottar och 16 fågelbord. Fågelflottarna fylls med
havrekross och fågelborden med fågelfrön kontinuerligt, beroende på
väderlek i början och i slutet på året.
Fågelborden renoveras och underhålls under sommarhalvåret.
Elkonsumtionen är för att hålla en vattenpump igång och därmed isfritt.
Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp ombesörjer
fågelmatningen och underhållet av fågelborden.
Vi kommer att utöka antalet fågelbord med 3 st så det kommer totalt finnas
19st.
Vi ansöker också om extra medel för att tillverka och sätta upp ca 30
fågelholkar, vilket vi planerar att göra årligen framöver.
Transporter
El
El reparationer
Material renovering
Material nya bord
Material holkar
Fågelmat
Summa

44200: 6500:2000:2500:3000:5000:82000:145200:-

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna ansökan om medel ur fågelfonden för 2013.
________
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Personalspecialist TF
Projektchef TF
Gata/Parkavdelningen
Trafikingenjören
Akten

§ 118
Övrigt
Anbud Gästhamnen
Patrik Stjernlöf (M) ställer fråga om anbudsförfarandet Gästhamnen och
café. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd och
fastighetschef Anders Kumlin svarar. Patrik Stjernlöf (M) begär
föredragning på nästa nämnd om vad anbudet gäller, vad som ingår och
när det ska vara klart.
Vakanser på Tekniska förvaltningen
Åke Håkansson (S) påpekar att det länge funnits ett antal vakanser på
Tekniska förvaltningen och vill därför ha en rapport om vad det handlar om
samt en planering för 2014. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan
Svärd tar med sig begäran till förvaltningen.
Parceller Saltö
Åke Håkansson (S) informerar att Miljö- och byggnadsnämnden inte hittar
några bygglov för stugor på parceller Saltö men invånarna är säkra på att
de har det. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd tar med sig
frågan till förvaltningen.
Lägesrapport Bergåsa
Åke Håkansson (S) efterfrågar lägesrapport om projektet Bergåsa
planskildhet. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att
information ska ges på nästa nämndsammanträde.
Lekplatsen Hoglands park
Åke Håkansson (S) ställer fråga om när man ska börja bygga för barnen i
Hoglands park. Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar
att lekparken kommer att byggas under år 2014 men vattenleken kommer
senare.
Asfaltsbeläggning
Åke Håkansson (S) informerar att boende hört av sig då de sett hur asfalt
som blivit över vid lagning av potthål inte tas till vara utan slängs. Åke
Håkansson (S) ställer fråga om förvaltningen har provborrat för att
forts
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§ 118 forts
Övrigt
kontrollera att man får den tjocklek på asfalt som man betalar för.
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att bolaget
förvaltningen anlitar har uppmanats att laga potthål som upptäcks i
närheten av uppdraget samt att förvaltningen efter denna information ska
göra provborrningar. Ordförande Tommy Olsson (KD) anför att
asfaltsfrågan kan komma upp på nämndsammanträde i januari 2014.
Parkvägen i Nättraby
Patrik Stjernlöf (M) menar att Parkvägen, vägen som barnen från
Skillingenäs använder för att ta sig till centrala Nättraby, är för smal. Patrik
ställer fråga om det är kommunens väg och om vi kan göra något åt det.
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att det inte är
kommunens väg men att förvaltningen ska tillskriva Trafikverket i denna
fråga.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 17 december 2013.
§ 119. Ändring av föredragningslistan
§ 120. Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 121. Investeringstillstånd Bastionsgatan
§ 122. Investeringstillstånd Hoglands park
§ 123. Svar på medborgarförslag: Sätt upp BajaMaja eller motsvarande i Djupvik och
se till att soptunnorna inte tas bort
§ 124. Svar på medborgarförslag: Ta bort plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen
§ 125. Svar på medborgarförslag: Lekpark i Backabo
§ 126. Svar på medborgarförslag: Säker skolväg Hasslö
§ 127. Svar på medborgarförslag: En ramp på Gröna bron vid Galgamarkstrappan
§ 128. Svar på medborgarförslag: Julgran vid infarten till Karlskrona
§ 129. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 130. Meddelanden
§ 131. Information
-

a. Anbud Gästhamnen

-

b. Lägesrapport Bergåsa planskildhet

-

c. Investeringsuppföljning - utgår

-

d. Lägesrapport Parceller Saltö - utgår
§ 132. Ordförandes julhälsning
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Marinmuseum, hörsalen
Tisdagen den 17 december 2013 kl. 15.00 – 16.57
Ajournering kl. 16.08 – 16.20

Beslutande

Ordförande
Ordförande

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)

1:e v ordf.
2:e v ordf.

Gunilla Ekelöf (FP) §§ 119, 121 - 132
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M) § 120

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S) kl. 15.00 – 16.45 §§ 119 – 131 a
Veikko Pirkkalainen (S)
Tommy Sundahl (S)
Camilla Persson (S)
Britt Hagström (M) §§ 119, 121 - 132
Anna Ottosson (M) kl. 15.00 – 16.34 §§ 119 – 120,
§§ 122 - 130 JÄV § 121
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Stf Förvaltningschef Karl-Johan Svärd
Hamnchef Bo Lindsjö
VA/renhållningschef Kenneth Johansson
Projektchef Johan Stenér
Fastighetschef Anders Kumlin
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Övriga
närvarande

Sign

Allmänheten

Sign

Sign

JÄV § 120
§ 120
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Utses att justera

Paul Cederholm (SD)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 119 - 132

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 119, 121 – 132

Ordförande

……………………………………
Gunilla Ekelöf § 120

Justeringsledamot

……………………………………
Paul Cederholm §§ 119 - 132

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sign

Sign

december 2013 anslagits på

TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämndens beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:
 Ärendet 2 angående information, tas upp sist.
Informationspunkterna c och d utgår.
 Ärendet 14, övrigt, utgår.
_______
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§ 119
Ändring av föredragningslistan

Sign

Sammanträdesdatum
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsenheten
Akten

TN.2011.776.214

§ 120
Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun
Rubricerad detaljplan är föremål för allmän granskning. Programområdet
är beläget på den sydvästra delen av Säljö i Karlskrona skärgård och
omfattar ca 4,2 hektar. Marken är privatägd.
Planen syftar till att möjliggöra en viktig samhällsfunktion som kommunen
är i stort behov av avseende turism och utvecklandet av ett allmänt
tillgängligt fritidsområde med gästhamn som kan erbjuda service och
servering till båtburna besökare samt en del fritidshusbebyggelse. Avsikten
är att öka serviceutbudet för båtlivet och möjligheterna till unika
upplevelser för turism, konferens- och kursverksamhet med övernattning.
Inriktningen för Översiktsplan 2030 är att skapa förutsättningar för en
levande landsbygd och funktionsomvandling speciellt i kust- och
skärgårdsområdena. Att av målen i översiktsplanen är att erbjuda service
till båtturister i skärgården och Säljö har ett geografiskt strategiskt bra läge
för båtburna. I samrådsversionen för fördjupning av översiktsplanen för
skärgården finns Säljö udde utpekad som en strategiskt lokaliserad
servicepunkt en del i en större infrastruktursatsning.
Anläggningen ska primärt nås med båt från fjärden och angöring ska ske
vid bryggan. För att klara tillfarten för till exempel varutransporter till
fastigheten behövs en ramp i den norra delen av planområdet. På grund av
höjdskillnaderna i terrängen är det orimligt att hantera tunga
varutransporter via vägen uppför berget i anslutning till småbåtshamnen.
Därför föreslås en landningsmöjlighet i form av en ramp med tillhörande
vågbrytare samt en mindre transportväg norr om småbåtshamnen.
Placeringen är den enda möjliga med hänsyn till terrängen.
Då Säljö inte har någon fast landförbindelse är ön i stort sett bilfri. Endast
ett fåtal bilar finns på ön idag. Vägarna på ön utgörs till största delen av
grusade skogsvägar. Med anledning av den befintliga parkeringssituationen på Knösö undersöker kommunen om det möjligt att utöka
antalet parkeringsplatser för besökande till reservatet. En eventuell
utökning av antalet parkeringsplatser bedöms inte ha en negativ påverkan
på Natura 2000-området.
forts
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§ 120 forts
Detaljplan för Fäjö 1:110, Säljö udde, Karlskrona kommun
Affärsverken har under sommarsäsongen 2013 trafikerat Säljö udde med
flera turer dagligen med sina ordinarie skärgårdsbåtar som går i linjetrafik.
De befintliga avloppslösningarna på ön är enskilda och av varierande
kvalitet. Fastigheten Fäjö 1:110 anslöts under sommaren till kommunalt
vatten- och avlopp. Ytterligare fler fastighetsägare har möjlighet att koppla
på sig på det kommunala nätet. Det finns förutsättningar att ta hand om
dagvatten i den norra delen av planområdet som utgörs av alskog och idag
används som avloppsinfiltration.
Tekniska förvaltningen har idag ingen avfallshämtning från Säljö. Avfallet
transporteras istället av de enskilda fastighetsägarna till Knösö och hämtas
där. Fastighetsägaren kommer därför att ansvara för att transportera
avfallet till en plats på Knösö anvisad av tekniska förvaltningen och frågan
regleras genom avtal när det blir aktuellt.
På grund av jäv deltar inte ordförande Tommy Olsson (KD) i
handläggningen i detta ärende.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka detaljplanen för Säljö udde, Karlskrona kommun, Blekinge län.
__________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1476.311

§ 121
Investeringstillstånd Bastionsgatan
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
En del i utvecklingen av Stumholmen och Marinmuseum med nya
ubåtsmuseet är att utforma Bastionsgatan till gångfartsområde. Detta
innebär att gatan utformas på de gåendes villkor och biltrafiken på
Stumholmen minskar. Detta förslag är förankrat med Stumholmens
Samfällighetsförening och Statens Fastighetsverk. Ombyggnaden kommer
utföras under våren 2014 och skall vara klar till Ubåtsmuseets invigning
den 4 juni 2014.
Investeringen på Bastionsgatan är kalkylerad till 3,0 mnkr. Denna kostnad
delas 50/50 mellan Karlskrona kommun och Statens Fastighetsverk.
Karlskrona kommuns del finansieras med 1,5 mnkr ur 2014 års
investeringsanslag för Bastionsgatan. Utöver denna investering kommer
åtgärder göras i korsningen Bastionsgatan-Kyrkogatan-Ö Hamngatan och
denna investering är kalkylerad till 1,0 mnkr och finansieras med 1,0 mnkr
ur 2014 års investeringsanslag för Bastionsgatan.
Investeringen ska utföras i egen regi. Tillkommande drift- och
kapitalkostnader finansieras med utökad ram.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar att ärendet återremitteras till Trafikutskottet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras till Trafikutskottet. Tekniska nämnden beslutar att ärendet
ska avgöras idag.
På grund av jäv deltar inte Anna Ottosson (M) i handläggningen i detta
ärende.

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Bastionsgatan.
forts
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§ 121 forts
Investeringstillstånd Bastionsgatan
2. att investeringsutgiften 2,5 mnkr finansieras ur 2014 års
investeringsanslag för Bastionsgatan.
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med 187 000 kronor med
helårseffekt 2015.
________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Projekteringsenheten
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1477.332

§ 122
Investeringstillstånd Hoglands park
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
En del i Stadsmiljöprogrammet är att utveckla Hoglands park. Denna etapp
avser att byta ut befintlig lekpark mot en ny modern lekpark som attraherar
besökare i centrala Karlskrona. Lekparken är projekterad och planeras att
byggas under första halvåret 2014. Investeringsutgiften för lekplatsen är
kalkylerad till 4,5 mnkr.
Den andra delen i utvecklingen av Hoglands park är vattenleken som
också den kommer öka centrala Karlskronas attraktionskraft. Denna
investering kommer att projekteras under 2014 och planeras att byggas
under första halvåret 2015. Investeringsutgiften är kalkylerad till 3,0 mnkr.
Totalt är investeringen för lekplatsen kalkylerad till 4,5 mnkr och
finansieras med 4,5 mnkr ur 2014 års investeringsanslag för Hoglands
park.
Investeringen ska utföras som generalentreprenad och projektledning
utförs i egen regi.
För att tillkommande drift- och kapitalkostnader ska kunna finansieras med
parkeringsintäkter bedömer Tekniska förvaltningen att parkeringsavgifterna
måste höjas. I avvaktan på att parkeringsavgifterna höjs begär Tekniska
förvaltningen en utökning av budgetramen med 600 tkr för att finansiera
tillkommande drift- och kapitalkostnader.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall på förvaltningens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar på återremiss för omarbetning av texten i
skrivelsens sista stycke.
Åke Håkansson (S) begär ajournering.
Sammanträdet ajourneras kl. 16.08 – 16.20.
forts
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§ 122 forts
Investeringstillstånd Hoglands park
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Reservationer och särskilda uttalanden
Lars-Göran Forss (M), Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig mot texten i
ärendet, sista stycket, avseende: För tillkommande….. kapitalkostnader.
D.v.s. hela stycket stryks.

Tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för Hoglands park.
2. att investeringsutgiften 4 500 000 kronor finansieras med 4 500 000
kronor ur 2014 års investeringsanslag för Hoglands park
3. att utöka tekniska nämndens budgetram med 600 000 kronor med
helårseffekt 2015.
___________

Sign
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Akten

TN.2010.1613.430

§ 123
Svar på medborgarförslag: Sätt upp BajaMaja eller motsvarande i
Djupvik och se till att soptunnorna inte tas bort
Lars Gustafsson, Nättraby, föreslår att det gamla dasset som togs bort i
Djupvik ska ersättas med annan toalettlösning och att även soptunnor ska
vara kvar. Förslagsställaren anser att Djupvik är ett populärt utflyktsmål för
barnfamiljer, båtgäster och cykelturister och bör göras trevligt och trivsamt.
Tekniska förvaltningen håller med förslagsställaren att Djupvik på Aspö är
ett populärt utflyktsmål både landvägen och sjövägen. Förvaltningen har
under en period testat vilken toalettlösning som är lämplig att satsa på där
kommunalt avlopp saknas. För närvarande pågår investering i nya sådana
toalettlösningar. Avsikten är att under 2014 investera i och placera en ny
toalett i anslutning till Djupvik. Avfallshanteringen kommer också att ses
över och lösas till sommarsäsongen 2014.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Akten

TN.2012.1116.339

§ 124
Svar på medborgarförslag: Ta bort plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen
Uno Landehag, Karlskrona, föreslår att plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen på Hasslö tas bort. Förslagsställaren anser att plåtskjulet
inte används och att byggnadsstilen inte passar in och bidrar till
hamnmiljön. Efter rivning kan skjulets betonggrund återanvändas till
t ex dansbana.
Tekniska förvaltningen kan ej föreslå borttagande då den ägs av BFC samt
har byggnadstillstånd. Det kan bli en senare ändring då BFC är under
försäljning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
________

Sign

Sign

Sign
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Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1264.332

§ 125
Svar på medborgarförslag: Lekpark i Backabo. Återremiss
Upprustningen av lekplatsen på Backabovägen innanför kvarteren Bävern,
Illern och Minken planeras vara genomförd under 2016 förutsatt att
investeringsmedel anslås. När denna upprustning är genomförd så tas
lekplatsen i kvarteret Killingen bort.
Områdeslekplatsen på Mariedalsfältet är nu färdigbyggd och tillgänglig
även för boende i Backabo.
Att det dröjer till 2016 beror på att lekplatserna i Monsunen/Galgamarken
och lekplatserna i Nättraby är i sämre skick och är planerade att upprustas
innan vi börjar i Backabo.
Tekniska förvaltningen vidhåller tidigare yttrande i ärendet med
komplettering av ovan angivna synpunkter.
Liten Löfgren (S) efterfrågar lista över vilka lekparker som återstår att
renoveras samt i vilken ordning detta ska ske.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras
med lista samt tidsplan över vilka lekparker som återstår att renoveras och
i vilken ordning.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Gata-/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1368.312

§ 126
Svar på medborgarförslag: Säker skolväg Hasslö
Anders Viktorsson, Hasslö, har lämnat in rubricerat medborgarförslag. I
skrivelsen ställs fråga till den politiska ledningen angående ansvar för
gång/cykelväg, avsaknad av belysning samt överhängande träd/buskar.
Vägen sträcker sig från Tempelvägen till Östra Bredaviksvägen på Hasslö.
Som motivering anges att det bor många barn och gamla i området som
inte känner sig bekväma med att använda den annars fina gång-/cykelväg
som finns, utan istället väljer att ge sig ut på vägen som i morgontrafiken
inte alls är lika säker.
Tekniska förvaltningen har erhållit skrivelsen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
När det gäller väghållningsansvaret på Hasslö svarar Trafikverket (f.d.
Vägverket) för de större vägarna. För övriga vägar som t.ex. Östra
Bredaviksvägen och Tempelvägen är Hasslö Vägars Samfällighetsförening
ansvarig väghållare. Föreningen ansvarar även för vissa gång-/cykelvägar.
För sin väghållning erhåller föreningen årliga statliga och kommunala
bidrag.
Beträffande den i skrivelsen angivna gång-/cykelvägen ingår norra delen i
Hasslö vägars samfällighetsförening och resterande del, söder ut mot
Bredaviksvägen, ligger på mark tillhörig Karlskronahem.
Gatubelysning ingår ej i föreningens åtagande vad gäller den aktuella
platsen. Tekniska förvaltningen, som ansvarar för viss gatubelysning,
saknar för närvarande medel att utöka den kommunala belysningen på
Hasslö och andra likartade platser inom kommunen.
Vegetation som hänger ut över vägar är det respektive markägares ansvar
att röja undan efter påpekande från ansvarig väghållare. Vad gäller den nu
aktuella cykelvägen finns i nuläget ingen överhängande växtlighet däremot
en del sly utmed cykelvägen. Normalt svarar väghållaren (i detta fall
Hasslö vägars samfällighetsförening) för erforderlig vägrensslåtter utmed
vägarna som i detta fall bedöms vara cirka 1-1,5 meter utanför cykelbanan.
forts
Sign

Sign

Sign
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§ 126 forts
Svar på medborgarförslag: Säker skolväg Hasslö

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att avslå medborgarförslaget avseende gatubelysning, samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses vara besvarat.
________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2012.1051.311

§ 127
Svar på medborgarförslag: En ramp på Gröna bron vid
Galgamarkstrappan
Mattias Håkansson har i ett medborgarförslag en önskan om en ramp,
beträffande tillgängligheten för rörelsehindrade med rullstol och permobil
vid den gröna gångbron vid Galgamarkstrappan. Han påpekar att han idag
får köra runt Blåportsgatan, vilket är omständligt samt tar mycket tid.
Lösning till detta är att montera en hiss, då markförhållandena och lutning
för en godkänd ramp inte är möjlig. Det skulle även bli nödvändigt att
montera en hiss vid Sunnavägen. Besök på plats har gjorts gemensamt
med handikappsekreterare Kajsa Samuelsson Karlskrona kommun. Vi ser i
nuläget ingen möjlig teknisk lösning.
Då tekniska förvaltningen har 500 000 kronor/år till handikappanpassningar
och byggnation av hissar är en investering på ca 3 mnkr ser förvaltningen
ingen möjlighet till detta.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Gata/Parkavdelningen
Akten

TN.2013.1273.310

§ 128
Svar på medborgarförslag: Julgran vid infarten till Karlskrona
Agnetha Ohlsson, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag.
Som motivering anges att en julgran skulle se både vackert och inbjudande
ut när man kommer till Karlskrona samt att den sedvanliga julgranen vid
”Röda stugan” ej är synlig när man kommer passerande vid infarten till
Karlskrona.
Tekniska förvaltningen som erhållit skrivelsen för yttrande vill med
anledning därav framföra följande:
En utökning av antalet julgranar på Trossö ryms ej inom förvaltningens
nuvarande budgetramar. Förslagsvis skulle julgranen vid ”Röda stugan”
kunna utgå och istället placeras en julgran intill Infartsleden, men tidigast
julen 2014 då en del förberedande arbeten först måste utföras (schakt för
nytt fundament samt framdragning av elkablar till julgransbelysningen).
Placering föreslås ske inom området mellan f.d. fängelset och marinan.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
_________

Sign

Sign

Sign
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§ 129
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Upphandling av tekniska
konsulttjänster, Karlskrona kommun
TN.2013.1126.055
Delegationsbeslut:
2. Disposition av 2009 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Skyltprogrammet
TN.2012.585.299
3. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
projekt Skyltprogrammet
TN.2012.585.299
4. Disposition av 2013 års klumpanslag för skolinvesteringar till projekt
Fågelmara omb för hemtjänst
TN.2013.633.287
5. Beslutsattestanter fr. o m 2013-11-01
TN.2013.27.002
6. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om:
a. Upphävande av lokala trafikföreskrifter 2013:0086
TN 83/13
b. Hantverkaregatan m.fl.
TN 86/13
c. Kummelvägen
TN 87/13
d. Förordnande av parkeringsövervakare
TN 88/13
Sign

Sign

Sign

forts
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Sammanträdesdatum
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
e. Bastionsgatan
TN 89/13
f. 30 km/h vid Wämöparken i Karlskrona
TN 90/13
g. Ronnebygatan m.fl.
TN 91/13
h. Godkännande av Trafikanordningsplan
TN 92/13
i.

Ronnebygatan m.fl.
TN 93/13

j.

Lövmarknad i Karlskrona
TN 99/13

k. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter på Borgmästaregatan med
anledning av Lövmarknad i Karlskrona
TN 100/13
l.

Parkering på Konstapelsgatan i Karlskrona
TN 102/13

m. Parkeringsförbud på Konstapelsgatan
TN 103/13
n. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Förbud mot fordonstrafik på
Borgmästarekajen, Stortorget, Borgmästaregatan Norra
Kungsgatan, Norra Smedjegatan m.fl.
TN 104/13
o. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Stortorget,
Borgmästaregatan Norra Kungsgatan, Norra Smedjegatan m.fl.
TN 105/13
p. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Förbud mot fordonstrafik på
Östra Hamngatan i Karlskrona
TN 106/13
q. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Förbud mot parkering på
Styrmansgatan i Karlskrona
TN 107/13
Sign

Sign

Sign

forts
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
r. Kyrkogatan, Fortifikationsgatan, Sparrensgatan, Båtsmans gränd
m.fl.
TN 108/13
s. Norra Kungsgatan, Parkgatan och Landbrogatan m.fl.
TN 109/13
t. Cirkulationsplats på Vedebylund
TN 110/13
u. Cirkulationsplats på Verkövägen och Rombvägen
TN 111/13
v. Parkeringsförbudszon i Kristianopel
TN 115/13
w. Parkeringsförbudszon i Handelshamnen i Karlskrona
TN 116/13
x. Parkeringsförbudszon på Frejavägen
TN 117/13
y. Parkering på Landsvägsgatan
TN 118/13
z. Parkering på Landsvägsgatan
TN 119/13
å. Ändamålsplats på Landsvägsgatan
TN 120/13
ä. Parkeringsförbud på Lovisavägen
TN 121/13
ö. Förbud mot parkering inom på karta markerat område vid
Vämöparken i Karlskrona
TN 122/13
7. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om:
a. Förbud mot parkering inom på karta markerat område på Lerkajen i
Karlskrona
TN 123/13
forts
Sign

Sign

Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
b. Zonförbud mot parkering på Dragsö i Karlskrona
TN 125/13
c. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
parkering på Hamnplan
TN 225/13
d. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om
Parkering på Chapmansplan
TN 226/13
e. Parkering samt parkering för rörelsehindrade på Dragsö i
Karlskrona kommun
TN 229/13
f. Zonförbud mot parkering på Dragsö i Karlskrona kommun
TN 230/13
g. Förbud mot parkering på Stortorget
TN 231/13
h. Tillfällig lokal trafikföreskrift om Parkering på Parkvägen i Nättraby
TN 232/13
i.

Högsta tillåtna hastighet om 30 km/h på Sandhamnsvägen i
Torhamn, Karlskrona kommun
TN 233/13

j.

Högsta tillåtna hastighet om 30 km/h på Torhamnsvägen i Jämjö,
Karlskrona kommun
TN 234/13

k. Förbud mot parkering på Stortorget
TN 236/13
l.

Förbud mot parkering i Handelshamnen på grund av militär övning
TN 240/13

m. Förbud mot parkering samt fordonstrafik på Stortorget
TN 243/13
n. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på
Ronnebygatan i Karlskrona kommun
TN 244/13
Sign

Sign

Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
o. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Västra
Prinsgatan i Karlskrona kommun
TN 245/13
p. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Östra
Köpmansgatan i Karlskrona kommun
TN 246/13
q. Parkeringsförbud inom Stortorget
TN 247/13
r. Parkering på Södra Kungsgatan
TN 248/13
s. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om Parkeringsförbud på Västra
Köpmansgatan i Karlskrona kommun
TN 249/13
t. Tillfälliga lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Västra
Köpmansgatan i Karlskrona kommun
TN 250/13
u. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Konstapelsgatan i Karlskrona
kommun
TN 252/13
v. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Konstapelsgatan i Karlskrona
kommun
TN 253/13
w. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Hantverkaregatan i Karlskrona
kommun
TN 256/13
x. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Västra Prinsgatan i Karlskrona
kommun
TN 258/13
y. Tidsbegränsat förbud mot fordon på Hantverkaregatan i Karlskrona
kommun
TN 257/13
forts

Sign

Sign

Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
z. Tillfällig lokala trafikföreskrifter om parkering på Kungsmarksvägen i
Karlskrona kommun
TN 263/13
å. Tillfällig lokala trafikföreskrifter om parkeringsförbud på Östra
Prinsgatan 7 i Karlskrona
TN 265/13

ä. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Landsvägsgatan i Karlskrona
kommun
TN 267/13
ö. Tidsbegränsat förbud mot fordon på Sunnavägen i Karlskrona
kommun
TN 268/13
8. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om:
a. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Norra Smedjegatan i Karlskrona
kommun
TN 270/13
b. Parkering på Frejavägen i Karlskrona
TN 272/13
c. Parkering för rörelsehindrade vid Östra Köpmansgatan i Karlskrona
TN 273/13
d. Parkeringsförbud på Toras väg i Karlskrona kommun
TN 274/13
e. Parkering för rörelsehindrade på Ronnebygatan i Karlskrona
kommun
TN 275/13
f. Tidsbegränsad parkering vid Holmgatan i Karlskrona
TN 278/13
g. Tidsbegränsad parkering vid Holmgatan i Karlskrona
TN 279/13
forts
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Sign
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§ 129 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
h. Tidsbegränsat parkeringsförbud på Norra Smedjegatan i Karlskrona
kommun
TN 280/13
i.

Stopplikt på Blåportsgatan
TN 283/13

j.

Parkering på Stortorget i Karlskrona
TN 284/13

k. Stannaförbud på Ronnebygatan i Karlskrona
TN 285/13
l.

Förbud mot motordrivna fordon på Stortorget i Karlskrona
TN 286/13

m. Parkering på Östra Prinsgatan i Karlskrona
TN 288/13
n. Tillfälligt parkeringsförbud på Hantverkaregatan i Karlskrona
TN 289/13
o. Upphävande av lokala trafikföreskrifter om begränsning av högsta
fordonsvikt på Lyckebyvägen i Karlskrona
TN 292/13
p. Stenbergsgränd samt Urmakaregränd i Karlskrona
TN 297/13
q. Östra Köpmansgatan och Drottninggatan
TN 298/13
9. Beslut avseende ansökan om avgiftsfri parkering
2013-12-04
TN.2013.1492.514
10. Beslut avseende uppehåll i hämtning av hushållssopor
2013-11-07
TN.2013.1387.452

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
Sign

Sign

Sign
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§ 130
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 13 november 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 19 november 2013

2. Länsstyrelsens beslut den 19 november 2013, Dnr 555-3578-2013
Underrättelse om driftstörning avseende nödutsläpp mellan den 11 och
14 oktober 2013 vid Ringö sjukhem i Karlskrona kommun.
TN.2013.1438.352
3. Länsstyrelsens beslut den 26 november 2013, Dnr 531-3249-2013
Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) angående utfyllnad
vid Verköhamnen i Karlskrona kommun.
TN.2013.1478.559
4. Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 12 juni 2013 § 70
Återrapport verksamhetsplan 2013: Undersöka möjligheterna att
förändra Fregatten till ett trygghetsboende.
TN.2013.1421.776
5. Äldrenämndens beslut den 23 oktober 2013 § 102
Uppdrag boendeplanering beslutade i verksamhetsplan 2013
Hammarbygården, Björkhaga och Fregatten.
TN.2013.1421.776
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 november 2013 § 282
Staffansbygd 1:21, Holmsjö. Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral samt personalbod.
TN.2013.754.456
7. Kommunstyrelsens beslut den 5 november 2013 § 222
Svar på remiss av avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län.
TN.2013.706.531
forts
Sign

Sign

Sign
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att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 7.
_______
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§ 130 forts
Meddelanden

Sign
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§ 131
Information
-

a. Anbud Gästhamnen
Hamnchef Bo Lindsjö föredrar ärendet och ställföreträdande
förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar på frågor.

-

b. Lägesrapport Bergåsa planskildhet
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
________
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§ 132
Ordförandes julhälsning
Ordförande Tommy Olsson (KD) avslutar årets sista sammanträde med att
önska alla god jul och gott nytt år och ger uppskattning till nämnden för gott
klimat samt beröm till tjänstemännen för bra jobb under en svår period.
Åke Håkansson (S) instämmer och önskar god jul och gott nytt år till både
tjänstemän och alla politiker.
________

Sign

Sign

Sign

