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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, Ruthensparre
Fredagen den 24 januari 2014 kl. 09.00 – 09.35

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)

Närvarande

ersättare

Anna Ottosson (M)
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
Sektionschef SF Margaretha Jansson
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl § 1

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson § 1

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson § 1

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………….
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Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.1215.282

§1
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
Socialförvaltningen har bedrivit verksamhet i nuvarande lokaler på Norra
Kungsgatan/Östra Vittusgatan under 17 år. Lokalerna är ändamålsenliga,
centralt belägna och lättillgängliga ur ett brukarperspektiv. 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 missnöjda med lokalerna vad
gäller framför allt ventilation. Det har varit svårt att få problemen åtgärdade.
Lokalerna används idag fullt ut och inrymmer kontorsarbetsplats för ett 20tal medarbetare samt verksamhetsanpassade utrymmen för missbruksoch beroendevård.
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§ 1 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
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, bland annat Länsstyrelsens f.d.
lokaler på Ronnebygatan samt de lokaler som Ericsson kommer att lämna
vid Ölandsgatan/Drottninggatan. Ett tredje alternativ – det liggande
förslaget, utreddes också 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/hösten
2013 mellan fastighetsägaren PBA Karlskrona Malmö AB,
socialförvaltningen och fastighetsavdelningen. Förhandlingarna har nu
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
sammanlagda ytan i den föreslagna lokalen är 278 kvm mindre, än de ytor
som finns i nuvarande lokaler. Den nya interna årshyran i föreslagen lokal
uppgår till 3 850 tkr och är 127 tkr högre än årshyran i nuvarande lokaler.
Den externa hyreskostnaden är initialt 3 750 tkr och därutöver tillkommer
sedvanliga tillägg för administration och tomma lokaler på 100 tkr.
Lokalkostnaden i det nya avtalet bedöms dock rymmas inom nuvarande
budgetramar för lokalkostnader då omkostnader som el, städning, leasing
av kopieringsmaskiner-/skrivare med mera reduceras i och med
samordning i gemensamma moderna och anpassade lokaler. Enbart
elkostnaderna i det nya avtalet bedöms bli runt 50 tkr lägre per år genom
installerad närvarostyrning och ny energisnål belysning.
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
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§ 1 forts
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg
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.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att teckna ett
tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 3 750 tkr per år med PBA
Karlskrona Malmö AB avseende lokaler för socialförvaltningens
vuxensektion i fastigheten Viborg 34, med inflyttning under 2014 och 2015.
__________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 29 januari 2014.
§ 2. Information
-

a. Lägesrapport Parceller Saltö

-

b. Tekniska förvaltningens beredskapsplan

-

c. Beläggningsfråga asfalt

-

d. OSA - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
Extra informationspunkt.

-

e. Vakanser Tekniska förvaltningen

-

f. Augerums kvarn
Extra informationspunkt.

-

g. Varmbadhuset
Extra informationspunkt.

-

h. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2013-07-01—2013-12-31

-

i. Felanmälan – antal ärenden registrerade
2013-07-01—2013-12-31
§ 3. Internbudget 2014 för tekniska nämndens verksamheter
§ 4. Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 5. Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården
§ 6. Investeringstillstånd särskolan Lyckeby kunskapscenter (LKC)
§ 7. Svar på motion: Aspös miljö och utveckling
§ 8. Svar på medborgarförslag: Anlägga ett övergångsställe mellan Hotel Park Inn
Och Skeppsbrokajen
§ 9. Svar på medborgarförslag: Utmålning av parkeringsplatser på Trossö
§ 10. Svar på medborgarförslag: Gratis parkeringsplatser vid gamla oljehamnen
§ 11. Svar på medborgarförslag: Fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården
Ärendet utgår.
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§ 12. Svar på medborgarförslag: Möjlighet att lämna sopor och trasiga saker på Trossö
§ 13. Svar på medborgarförslag: Bättre hantering av översvämning
§ 14. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 15. Meddelanden
§ 16. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Onsdagen den 29 januari kl. 14.00 – 16.30

Beslutande

Ordförande

Tommy Olsson (KD)

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

Gunilla Ekelöf (FP) JÄV § 5
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Anna Ottosson (M) JÄV §§ 8 – 9
Veikko Pirkkalainen (S)
Göte Henriksson (SD)
Britt Hagström (M) § 5 samt §§ 8 - 9

Närvarande

ersättare

Britt Hagström (M) §§ 1 – 4, §§ 6 - 7 samt §§ 10 -16
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

tjänstemän

Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Stf Förvaltningschef Karl-Johan Svärd
Hamnchef Bo Lindsjö § 2 t.o.m. punkt e
VA/renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Anders Kumlin
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Jörgen Johansson (C)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 2 - 16

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 2 - 16

Justeringsledamot

……………………………………
Jörgen Johansson §§ 2 - 16

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§2
Information
- a. Lägesrapport Parceller Saltö
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd informerar.
- b. Tekniska förvaltningens beredskapsplan
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd
- c. Beläggningsfråga asfalt
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd
- d. OSA - Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd
- e. Vakanser Tekniska förvaltningen
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd, VA/Renhållningschef
Kenneth Johansson, Hamnchef Bo Lindsjö samt Fastighetschef Anders
Kumlin informerar.
- f. Augerums kvarn
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.
- g. Varmbadhuset
Fastighetschef Anders Kumlin informerar.
- h. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2013-07-01—2013-12-31
- i. Felanmälan – antal ärenden registrerade
2013-07-01—2013-12-31

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
__________
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Personalspecialist TF
Akten

TN.2013.998.041

§3
Internbudget 2014 för tekniska nämndens verksamheter
Internbudget 2014 överlämnas till tekniska nämnden för behandling och
beslut enligt bifogad handling till tjänsteskrivelsen.
Verksamhetsmål och uppdrag beslutade av kommunfullmäktige:
För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk
hushållning har mål och prioriterade uppdrag antagits av
kommunfullmäktige men kommer att redovisas senare under 2014 till
tekniska nämnden.
Ekonomi
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter exklusive VAverksamheten uppgår till 72 mnkr. VA-verksamheten har tilldelats 0,7 tkr
som utgör del av förvaltningens sparbeting och budgetramen för Tekniska
förvaltningen inkl. VA-verksamheten uppgår efter omfördelningen till 72,7
mnkr.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på 0,7 mnkr som utgör VA:s del av
Tekniska nämndens IT-besparingar.
Tekniska nämndens internbudgetförslag för 2014 är upprättat i enlighet
med budgetdirektiv och totala ramar beslutade av kommunfullmäktige
20-21 november 2013 § 145 samt tekniska justeringar per 2013-11-30.
Investeringar 2014
Investeringsram för tekniska nämnden uppgår till 104,6 mnkr.
Tekniska nämndens förslag på investeringar på verksamhetsnivå är
upprättat i enlighet med beslutad investeringsram av kommunfullmäktige
20-21 november 2013 § 145.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna internbudget 2014.
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

TN.2014.10.450

§4
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till revidering av
renhållningsordning för Karlskrona kommun. Den nu gällande
renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige 2012-12-13 och den
behöver revideras med vissa förtydliganden och mindre ändringar.
Förändringar: Förändringar är markerade med kursiv stil i gällande
renhållningsordning.
§ 1 ny avfallsförordning
§ 2.1 Mältan istället för Bubbetorp (nytt namn)
§ 3.2 samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen
§ 3.4 hämtning efter felsortering
§ 3.7 föreläggande om tvätt av kärl
§ 4.2 Tf anvisar plats, inte entreprenören
§ 4.3.1 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf anvisar
hämtplats
§ 4.3.2 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf anvisar
hämtplats
§ 4.4 Mältan istället för Bubbetorp. Order om hämtning läggs hos TF, inte
entreprenören. Tf anvisar hämtplats
§ 4.5 Order om hämtning läggs hos TF, inte entreprenören. Tf anvisar
hämtplats, inte entreprenören
§ 4.7 ny avfallsförordning tillsammans med ny paragraf för transport av
farligt avfall
§ 4.8 Tillägg om annat medicinskt riskavfall
§ 4.9 Mältan istället för Bubbetorp.
§ 4.10 Ändrat till kärlen istället för ”kompostkärlet”.
§ 4.11 förtydligande ”anläggning” istället för brunn (kan vara tank).
Entreprenör ska ha tillgång till nyckel om lock är låsta.
§ 4.12 hänvisning till alternativ till latrin i RO § 8
§ 4.13 förtydligande av deponi, tillägg om medicinskt riskavfall som är
stickande/ skärande
§ 5.1 förtydligande om vilka fastigheter som är undantagna hämtning
§ 5.2 uppdatering av hur hämtning går till, idag är det valfritt
tömningsintervall på brännbart (inget utsträckt intervall).
forts
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§ 4 forts
Revidering av renhållningsordning för Karlskrona kommun
§ 5.2 ordet brunn är bytt till slamavskiljare med WC påkopplat
§ 5.2 förtydligande ang. krav för tömning vartannat år slam
§ 5.2 förtydligande om att det finns dispens eller uppehåll att ansöka om
§ 5.2 fastigheter där det inte går att komma fram med slamsug, måste ha
en dispens för eget omhändertagande av slammet.
§ 5.2 tillägg om att slamavskiljare för BDT-vatten budas vid behov, inget
krav på tömningsintervall
§ 5.2 tillägg om hämtning av fosforfilter
§ 5.3 text borttagen, det står detsamma under § 8.7, kvarstår gör endast
bestämmelser om hämtningen.
§ 8.2 tätortsområde ändrat till tätbebyggt område för enklare definition
§ 8.3 utgår, idag kan kunder välja hämtningsintervall för brännbart, var 4e
vecka är inget undantag.
§ 8.5 Förtydligande om att Samhällsbyggnadsförvaltning tar hänsyn till
anläggningens status.
§ 8.6 förtydligande om att jordbruksfastighet kan få dispens för eget
omhändertagande av slam, endast för anläggningen tillhörande
fastigheten.
§ 8.6 förtydligande att fastigheter på öar kan beviljas dispens om eget
omhändertagande även om kriterierna för eget jordbruk inte uppfylls.
§ 8.8 tillägg att nyttjanderättsinnehavare har rätt att söka dispens, gäller
inte hyresgäst.
§ 8.9 ny punkt gällande dödsbo, uppehåll vid begäran 6månader utan
kostnad för handläggning.
§ 8.10 ny, dispens för eget omhändertagande av fosforfilter
Ikraftträdande med upphörande av dispens från fast avgift för beboeliga
fastigheter beviljade enligt tidigare gällande föreskrifter.
Med hänvisning till ovan föreslår tekniska förvaltningen:
De föreslagna förändringarna anses vara av begränsad omfattning enligt
15 kap § 15 i Miljöbalken, vilket medför att kravet på utställning inte
behöver beaktas.

Tekniska nämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att revidera gällande renhållningsordning med mindre ändringar och
förtydliganden i gällande renhållningsordning för Karlskrona kommun.
_______
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.22.299

§5
Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet. Träffpunkt Strandgården
hyr sedan många år lokaler av kommunen på Strandgården. Träffpunkt
Strandgården är en ideell förening som bildades 1992 av fem
stiftarföreningar. De fem stiftarföreningarna driver fortfarande föreningen
och idag är ett 30-tal föreningar verksamma i lokalerna, föreningar med
väldigt varierande verksamhet och omfattning. De förhyrda lokalerna är
belägna i tre byggnader; 34:an, Kokhuset samt Hemgården. Totalt uppgår
den förhyrda ytan till 2 625 kvm och hyresnivån uppgår till ca 900 tkr, vilket
motsvarar 343 kr per kvm. Hyresgästen har ansvaret för det inre
underhållet, främst ytskikt.
Kommunen har genom åren stöttat föreningen inte bara genom direkta
ekonomiska bidrag till verksamheten utan även genom andra åtgärder som
gynnat föreningen ekonomiskt. Som exempel kan här nämnas att
äldreförvaltningen gratis försett föreningen med färdigbredda smörgåsar
som sedan föreningen sålt vidare i sin cafeteria och behållit intäkterna i
föreningen. Vidare har fastighetsavdelningen år 2010 sänkt hyresnivån
från en redan låg nivå.
Historiskt sett så har föreningen släpat på hyresbetalningarna i början av
varje år för att sedan när kommunen betalar ut lokalbidragen under
perioden april-maj reglera sin hyresskuld och sedan betala hyresfakturorna
året ut. Under 2011 bröts dock detta mönster då föreningen istället för att
reglera sin hyresskuld till fastighetsavdelningen valde att lägga det
kommunala bidraget från idrott- och fritidsförvaltningen på andra utgifter,
t.ex. utökning av personalstyrkan (löner). Årligen får föreningen i bidrag
från kommunen ca 200 tkr från äldreförvaltningen och ca 450 tkr från idrottoch fritidsförvaltningen.
Sedan september 2011 har hyresbetalningarna från Träffpunkt
Strandgården upphört och de hyresregleringar som skett sedan dess har
varit då äldre- respektive idrott- och fritidsförvaltningen betalt ut sina
föreningsbidrag, som då istället gått till att reglera hyresskulden hos
fastighetsavdelningen istället för till föreningen. Eftersom föreningen haft
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§ 5 forts
Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården
en skuld till kommunen så är detta i linje med kommunfullmäktiges beslut
att föreningar med skuld till kommunen skall få sina bidrag kvittade mot
skulderna. Detta gäller dock ej äldreförvaltningen, som ändå sedan 2011
betalt ut föreningens bidrag till fastighetsavdelningen för täckande av
hyresskulden.
I december 1995 och januari 1996 genomförde Komrev på uppdrag av de
förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun en granskning av
kommunens bidrag till och avtal med Träffpunkt Strandgården. Vid
tidpunkten för denna granskning uppgick de kommunala bidragen till
föreningen till drygt en miljon kronor per år och hyresnivån låg på samma
nivå som idag – drygt 900 tkr. Med andra ord så har hyresnivån ej höjts på
närmare 20 år!
Några slutsatser från Komrevs granskning; ”Rutinerna för bidragsgivningen
bör förbättras så att kontinuerlig avstämning sker mellan berörda
förvaltningar.” samt ”Uppföljning av Träffpunkt Strandgårdens räkenskaper
har endast skett genom inlämnande av handlingar från föreningens
årsstämma. Bidragens omfattning gör att en mer omfattande uppföljning av
räkenskaperna är att rekommendera.”
Sedan början av år 2012 har kommunen fört en dialog med föreningen
med anledning av deras ekonomi. Initialt deltog fastighetsavdelningen,
men blev utlyft ur dialogen då fastighetsavdelningens åsikt var att driva
ärendet mer marknadsmässigt eftersom det handlar om en extern
hyresgäst. Det sista året har Kommunledningsförvaltningen fört dialogen
med föreningen och främst dess ordförande och det är från
Kommunledningsförvaltningen som nedanstående förslag nu kommer.
Syftet med denna nedskrivning är att hjälpa föreningen att komma på fötter
och genom att de anpassar sin verksamhet efter de ekonomiska
förutsättningar de lever under tror Kommunledningsförvaltningen att de
skall kunna överleva på sikt.
Yrkande
Lars- Göran Forss (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Patrik Stjernlöf (M) yrkar återremiss på förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras
för kontroll av det juridiska kring föreningens ekonomi och
forts
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§ 5 forts
Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården
kommunallagens likställighetsprincip samt att tekniska förvaltningen inte
ska drabbas ekonomiskt.
Reservationer
Åke Håkansson (S), Lotta Törnström (S), Claes-Urban Persson (S), Patrik
Andersson (S), Pia Pålsson (S), Veikko Pirkkalainen (S) samt Göte
Henriksson (SD) deltar inte i beslutet.
Lars-Göran Forss (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
__________
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.29.291

§6
Investeringstillstånd särskolan Lyckeby kunskapscenter (LKC)
I 2011 års investeringsbudget fanns avsatt 2,5 mnkr för åtgärder avseende
särskolan inom ramen för fastighetsverksamheten. Under 2012 utfördes
åtgärder för 1,0 mnkr inom ramen för detta, främst avseende
utemiljöåtgärder, utifrån beslut på delegation från fastighetschefen.
Den ursprungliga tanken var att resterande åtgärder för särskolan skulle
utföras i samband med genomförandet av LKC-projektet. LKC-projektet
har dock försenats av olika anledningar, men har nu påbörjats och kommer
att pågå under hela 2014. De investeringar som nu genomförs på
Vedebyskolan i skapandet av Lyckeby kunskapscenter (LKC) möjliggör
stängningen av Lyckebyskolan.
De åtgärder som planeras att utföras för de resterande 1,5 mnkr är:
 Fortsatt ombyggnad av byggnad särskolebyggnaden så att en
komplett ny särskoledel färdigställs.
 Färdigställande av skolgård för särskolan.
Den planerade investeringen genererar en ökad årshyra med 105 tkr,
vilken ryms inom barn- och ungdomsförvaltningens budgetramar.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade åtgärder avseende
särskolan på Vedebyskolan.
2. att investeringsutgiften på 1 500 000 kronor, finansieras ur 2011 års
investeringsram för åtgärder avseende särskolan för fastighetsverksamheten.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2011.1293.430

§7
Svar på motion: Aspös miljö och utveckling
Aspö Socialdemokratiska förening har i skrivelse 2011-09-20 framfört
behov av ett antal åtgärder för Aspös miljö och utveckling. Skrivelsen har
upptagits som motion av kommunfullmäktigeledamoten Gerthie Olsson,
Aspö. I skrivelsen framföres behov av:






Fler soptunnor med regelbunden tömning på öns badplatser och
andra platser där besökare vistas
Flera toaletter s.k. Bajamajor på öns badplatser
Utplacering av hundlatriner på flera ställen runt ön
Oftare tömning vid återvinningscentralen på Aspö
Fler soptunnor vid återvinningscentralen med flera tömningar och
regelbunden städning, främst under sommarmånaderna

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i
uppdrag att tillse att ovannämnda åtgärder genomföres snarast.
Tekniska förvaltningen har erhållit motionen för yttrande och vill med
anledning därav framföra följande:
På Aspö finns en kommunal badplats. Befintlig toalett på badplatsen är
aktuell för ombyggnad men avses vara öppen endast under badsäsongen.
På badplatsen finns sommartid även sopkärl. Övriga eventuella badplatser
på Aspö drivs ej i kommunal regi.
Ansvarig väghållare för de större vägarna på Aspö samt färjeläge
(inklusive färjan) är Trafikverket. Övriga vägar är enskilda vägar. Enligt
Tekniska förvaltningens uppfattning är önskemål om utsättning och
tömning av soptunnor runt ön och vid färjeläge väghållarens ansvar. Med
detta avses även utsättning av hundlatriner.
Beträffande öns återvinningscentral med önskemål om flera tömningar,
soptunnor samt regelbunden städning planerar tekniska förvaltningen att
bygga en ny återvinningscentral på någon annan plats. Karlskrona
kommun har 10 stycken återvinningscentraler. Samtliga utom Aspö och
Holmsjö är moderniserade och ombyggda. På Aspö ligger
forts
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§ 7 forts
Svar på motion: Aspös miljö och utveckling
återvinningscentralen på den gamla soptippen på södra delen av ön.
Denna plats är inte bra då alla transporter med containrar skall ske på öns
smala gator, vilket är en stor trafikfara. Eftersom den ligger på den gamla
soptippen ställs det mycket stora och dyra miljökrav för att få etablera en
ny återvinningscentral där. Tekniska förvaltningen undersöker att hitta en
ny lämplig plats för en ny återvinningscentral.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att hitta en ny lämpligare plats
för återvinningscentralen samt
2. att medborgarförslaget i övrigt skall anses vara besvarat.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.1272.512

§8
Svar på medborgarförslag: Anlägga ett övergångsställe mellan Hotel
Park Inn och Skeppsbrokajen
Marie Ottosson samt Viktor Andersson, boende på Ostermansgatan i
Karlskrona har lagt ett medborgarförslag om att anlägga ett
övergångsställe mellan Hotel Park Inn och Skeppsbrokajen. Detta är, enligt
förslagsställarna, ett ställe där folk dagligen passerar som motionär eller
resenär. Ett övergångsställe hade underlättat både för bilister och
fotgängare, enligt förslagsställarna.
En starkt trafikerad gata utgör en barriär. Skeppsbrokajen är en huvudgata
som leder trafik runt centrala Karlskrona och i och med detta har den tidvis
en intensiv trafik. Den kan vid dessa tillfällen anses som en barriär. På
sträckan mellan korsningarna vid infartsleden och Drottninggatan finns
inga anlagda övergångar för gående. Detta gör att dessa måste gå en
omväg på omkring 350 meter om de inte vill, eller kan, passera över
Skeppsbrokajen mittemellan dessa båda korsningar. Detta är en stor
omväg, och bidrar till att minska tillgängligheten till Skeppsbrokajen för
gående.
Tekniska förvaltningen förstår därför behovet av ett övergångsställe på den
aktuella sträckan. Dock medför övergångsställen att risken för trafikolyckor
där fotgängare skadas ökar, vilket gör att övergångsställen ska anläggas
med försiktighet. De övergångsställen som anläggs bör förses med
hastighetsdämpande åtgärder för att trafiksäkerheten ska vara god. Andra
åtgärder som exempelvis gångpassager kan vara bättre ur
trafiksäkerhetssynpunkt.
Under de kommande åren ska hela Skeppsbrokajen omgestaltas i
projektet med stadsmarinan. I samband med detta kommer även gatan
Skeppsbrokajen att ses över, och i detta ingår att skapa förbättrade
möjligheter för gående att korsa gatan. Övergångar kan komma att bli
aktuellt vid bland annat korsningen med Ostermansgatan.
Med anledning av att området vid Skeppsbrokajen kommer att
förändras de kommande åren föreslår därför Tekniska förvaltningen att
forts
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§ 8 forts
Svar på medborgarförslag: Anlägga ett övergångsställe mellan Hotel
Park Inn och Skeppsbrokajen
anläggandet av förbättrade korsningsmöjligheter avvaktar kommande
förändringar.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att skjuta frågan till kommande detaljutformning av området i samband
med utvecklandet av stadsmarinan, samt
2. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.1274.315

§9
Svar på medborgarförslag: Utmålning av parkeringsplatser på Trossö
Marie Ottosson har lagt ett medborgarförslag till Tekniska förvaltningen om
att gatuparkering för bilar på bland annat Ostermansgatan och Arvid
Nilssonsgatan ska markeras för att maximera antalet parkeringsplatser.
Studier har visat att antalet bilparkeringsplatser minskar på en gata om
man markerar ut parkeringsplatserna. Anledningen till detta är att man kan
parkera tätare om platserna inte markeras ut samt att markerade
parkeringsplatser måste markeras ut med standardmåttet på 5 meter,
medan många bilar är kortare än detta. Det gör att man rent faktiskt i de
flesta fall kan få in fler fordon på en gata om man inte markerar
parkeringsplatser. I vissa fall där fordonens placering i förhållande till
exempel utfarter måste klargöras kan dock utmålning av parkeringsplatser
vara motiverat.
Tekniska förvaltningen föreslår med anledning av ovanstående därför att
parkeringsplatser inte markeras i centrala Karlskrona.

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

TN.2013.1275.514

§ 10
Svar på medborgarförslag: Gratis parkeringsplatser vid gamla
oljehamnen
Sven Magnus Andersson har lagt ett medborgarförslag om att Karlskrona
kommun ska anlägga parkeringsplatser för personbilar och husbilar vid
den f.d. Oljehamnen strax norr om Trossö. Därifrån menar
förslagsställaren att kommunen ska anordna avgiftsfria bussförbindelser till
centrala Karlskrona. Förslagsställaren menar att detta skulle göra det
möjligt för folk som arbetar i centrala staden att kunna parkera sin bil och
ta bussen sista biten in till centrala staden. Förslagsställaren menar också
att detta skulle medföra miljövinster, framförallt vid stora evenemang som
Lövmarknaden, Skärgårdsfesten m.fl.
Det förslagsställaren avser är s.k. pendlarparkeringar. Studier visar att
sådana anläggningar bör ligga så nära startpunkten, exempelvis bostaden,
som möjligt. Anläggningar som ger goda möjligheter för parkering av både
bil och cykel kan exempelvis lokaliseras i anslutning till större
kollektivtrafikknutpunkter i de större tätorterna runt Karlskrona. Genom en
sådan lokalisering upplevs bytet som mer relevant än om parkeringen
ligger närmare centrum, då många då istället väljer att ta bilen hela vägen
till sin målpunkt. En längre kollektivtrafikresa upplevs också som mer
bekväm om man ändå ska göra ett byte samtidigt som en längre
kollektivtrafikresa ger högre miljövinster än en kort.
För närvarande pågår utredningar om hur den f.d. Oljehamnen ska
användas, och ett stort antal alternativ till hur ytan ska användas
diskuteras. Innan Oljehamnen kan användas till något annat måste också
de förorenade ytorna saneras, vilket beräknas pågå i ett antal år. I
samband med kommande diskussioner och förslag om vad f.d.
Oljehamnen ska användas till kan ovanstående medborgarförslag tas med
som en del i dessa diskussioner. Tekniska förvaltningen föreslår därför att
medborgarförslaget avslås.

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

TN.2010.862.814

§ 11
Svar på medborgarförslag: Fler ridvägar i Bastasjö/Hässlegården
Erika Andersson, Mölletorp, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. Förslaget har tidigare behandlats av Tekniska förvaltningen i
samråd med Idrotts- och fritidsförvaltningen. Tekniska nämnden har 201103-29 § 37 behandlat ärendet med beslutsförslag till kommunstyrelsen (se
bil.1). Kommunstyrelsen beslutade återemittera ärendet och har angett att
följande skall beaktas: att då ekonomin så tillåter skall ridvägar nordväst
om Bastasjö anläggas (Kommunstyrelsen 2011-05-10 § 133).
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra
följande synpunkter. Förvaltningen vidhåller vad som angetts i tidigare
yttrande men med följande tillägg:
Av översiktsplan 2030 för Karlskrona kommun framgår att
Karlskrona/Lyckå ridklubbs nuvarande läge är tveksamt ur flera
synpunkter. Bland annat brist på betesmark, brist på ridvägar,
lokaliseringen nära bostadsbebyggelse samt att området är ett möjligt läge
för handelsetableringar. Översiktsplanen redovisar därför förslag till nytt
läge för ridskola, betesmarker och ridbana vid Lösen, omedelbart norr om
E22 och öster om Lyckebyån. Om så sker är förslag om ridvägar nordväst
om Bastasjö tveksamt.
I avvaktan på utredning och beslut om Bastasjöområdets utveckling och
ridklubbens lokalisering enligt översiktsplanen samt att ekonomin i nuläget
ej medger detta, bör inga beslut om nya ridvägar ske.

Ordförande beslutar
att ärendet utgår.
_________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2012.483.455

§ 12
Svar på medborgarförslag: Möjlighet att lämna sopor och trasiga
saker på Trossö
Petter Norvander har lämnat in ett medborgarförslag om att det skall finnas
möjlighet att lämna sopor och trasiga saker på Trossö, istället för att
behöva åka till Bubbetorps återvinningscentral. Han har ingen bil och
tycker att det är besvärligt att göra sig av med det som inte hör hemma
bland de vanliga hushållssoporna.
Allt hushållsavfall som uppstår är det fastighetsägarens ansvar att ta hand
om. Hyresgäster kan prata med sin fastighetsägare och fråga hur de skall
göra.
VA/Renhållningsavdelningen prioriterar att hitta ett system för att samla in
farligt avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.

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

TN.2011.642.359

§ 13
Svar på medborgarförslag: Bättre hantering av översvämning
Ramdala
Inga Meijer m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag som innebär att
kommunen skall rusta upp brunnarna i Ramdala och förbereda oss för
kommande nederbörd i extrema mängder.
Ramdala samhälle har haft stora bekymmer med översvämningar.
Problemet är att ca 250 hektar avvattnas till dagvattenledningarna som går
genom samhället. Dessa ledningar ägs inte av kommunen utan av ett
dikningsföretag. De är dimensionerade en gång i tiden av
lantbruksingenjören på Länsstyrelsen för att klara ett 1-års regn. Vid kraftig
nederbörd går ledningarna fulla och Ramdala samhälle översvämmas och
vid ett par tillfällen har E22 fått översvämning när vattnet norr om samhället
har runnit över E22 eftersom ledningarna är fulla. Tekniska förvaltningen
har genomfört många åtgärder för att lösa problemen men vid kraftig
snösmältning och/eller kraftig nederbörd räcker inte dikningsföretagets
ledningar till.
Kommunen har bytt och dimensionerat upp det kommunala Va-systemet,
bekostat uppgrävning av dikningsföretagets ledningar söder om kyrkan och
gjort diken som klarar mycket större flöden. Kommunen har 2012 byggt en
ny avloppspumpstation vid kyrkan med en bräddpump som kan sänka
vattennivån i det kommunala avloppssystemet när nivån stiger. Den
ersätter brandkårens pumpar som tidigare har fått sänka nivån vid stora
flöden.
Från 2012 har vi inte haft några problem i Ramdala och vi bedömer att
ovanstående åtgärder skall vara tillräckliga.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_________
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§ 14
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Tillbyggnad av befintlig villa till
korttidsverksamhet, Kiselvägen 3-5 Rödeby
TN.2012.137.052
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Ny träningsplan av gräs på
Lyckåvallen
TN.2012.707.052
3. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Trafiklösning på
Spandelstorpsskolan
TN.2012.1253.052
4. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Tillbyggnad hus D Jändelskolan
Jämjö, Karlskrona kommun
TN.2012.1477.052
Delegationsbeslut:
5. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Saltöskolan,
dagvattenseparation
TN.2013.1517.291
6. Disposition av 2013 års klumpanslag till Bubbetorps gård, om festsal
TN.2013.1519.299
7. Beslutsattestanter fr. o m 2014-01-01samt 2014-01-27
TN.2013.27.002
8. Disposition av 2013 års anslag för skolinvesteringar (disp ut KS reserv)
till projekt Jämjö Kyrkskola, om till fritidslokaler
TN.2013.1518.291
9. Disposition av 2011 års klumpanslag avs kvarvarande
investeringsmedel till projekt Jämjö Kyrkskola, om till fritidslokaler
TN.2013.1518.291
forts
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§ 14 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2011 års klumpanslag avs kvarvarande
investeringsmedel till projekt Nättrabyskolan, lokalanpassning
TN.2014.15.291
11. Disposition av 2011 års klumpanslag avs kvarvarande
investeringsmedel till projekt Wämöskolan, arbetsmiljöåtgärder
TN.2014.16.291
12. Ersätter tidigare beslut angående investeringsanslag till projekt Båt
2011 – till projekt Soprum Tallebryggan
TN.2013.693.825
13. Disposition av 2013 års anslag för Förnyelse Lekplatser o Lekredskap
till investeringsprojekt Juldekorationer/Eluttag 2013.
TN.2013.1558.331
14. Disposition av 2013 års anslag för Wämöparken omläggning VAledningar till investeringsprojekt Wämöparken Omklädningsbyggnad
Etapp 2 2013.
TN.2013.1559.331
15. Delegationsbeslut
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om:
a. Hastighet samt förbud att svänga vänster på Verkövägen i
Karlskrona kommun
TN 303/13
b. Hastighet på Rosenfeldts väg m.fl. på Verkö i
Karlskrona kommun
TN 320/13
c. Parkeringsförbud på Rosenfeldts väg m.fl. på Verkö i
Karlskrona kommun
TN 321/13
d. Motorfordonstrafik förbjuden på Havgårdsvägen i Nättraby
TN 323/13
e. Parkering på Borgmästaregatan vid Amiralitetstorget
TN 324/13
forts
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§ 14 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
f. Parkeringstillstånd, annan dispens från lokal trafikföreskrift,
Borgmästaregatan
TN 291/13
g. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Östra
Vittusgatan, Gamla Skeppsbrogatan, Norra Smedjegatan och
Drottninggatan
TN 299/13
h. Parkering 30 minuter vid Drottninggatan i Karlskrona
TN 300/13
i. Tidsbegränsad parkering på Ekorrvägen i Karlskrona
TN 301/13
j. Tättbebyggt område i Jämjö
TN 302/13
16. Disposition av anslag för Nyanläggn/förbättringsarbeten 2014
TN.2013.1563.310
17. Disposition av anslag för Nyanläggn/förbättringsarbeten 2013
TN.2013.1563.310
18. Disposition av anslag för klumpanslag Handelshamnen 2013,
från investeringsprojekt Handelshamnen kajdel 3 till Saltö fiskhamn
TN.2013.753.556
19. Disposition av anslag för klumpanslag Handelshamnen 2013,
från investeringsprojekt Handelshamnen kajdel 3 till Saltö
kaj/hamnplanytor
TN.2013.753.556
20. Disposition av anslag för klumpanslag Handelshamnen 2013,
från investeringsprojekt Handelshamnen kajdel 3 till Industrikaj
Verkö
TN.2013.753.556

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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§ 15
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 3 december 2013
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 10 december 2013
c. Tekniska nämnden den 26 november 2013
d. Tekniska nämnden den 17 december 2013
e. Tekniska förvaltningens övergripande samverkansgrupp 2013-12-04

2. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 133
Svar på medborgarförslag om upprustning av spjutansatsbanan på Västra
Marks C-plan
TN.2012.1148.821
3. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 134
Svar på medborgarförslag om inrättande av en rastplats för hundar i
anslutning till verksamheter vid Blå Port, Karlskrona
TN.2011.1294.310
4. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 140
Avtal med Stiftelsen Blekinge museum angående förvaltningen av de
kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
TN.2011.1229.812
5. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 141
Revidering av finanspolicy samt finansiella riktlinjer Karlskrona kommun
TN.2013.1505.107
6. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 143
Resepolicy för Karlskrona kommun
TN.2013.1147.029
forts
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§ 15 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 144
Miljöbokslut 2012
TN.2013.1495.042
8. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 145
Budget 2014 och planer 2015-2016 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
TN.2013.588.041
9. Kommunfullmäktiges beslut den 20-21 november 2013 § 146
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2014
TN.2013.990.041
10. Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 244
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
TN.2012.1109.225
11. Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 245
Investeringstillstånd för nya bryggor i Stadsmarinan
TN.2013.1125.825
12. Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 246
Förstudie Strandgården, byggnad 34
TN.2013.1506.210
13. Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 247
Fördjupad förstudie för ny Brandstation och ambulanscentral i Karlskrona
kommun
TN.2013.1506.210
14. Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 249
Ansökan om dispens från reservatsbestämmelser inom Knösö
naturreservat med anledning av ett stort behov av nya parkeringsplatser
TN.2013.1079.308
15. Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 252
Ansökan om investeringstillstånd överföringsledningar dricksvatten och
spillvatten Mölletorp-Kättilsmåla
TN.2013.658.344
forts
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§ 15 forts
Meddelanden
16. Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2013 § 153
Svar på medborgarförslag, Viltstaket sträckan Angöringen första viadukten
vid Ekbacken/AVA-vägen utanför KLRKs ridanläggning
TN.2013.705.512
17. Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2013 § 158
Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för år 2014
TN.2013.1533.024
18. Kommunfullmäktiges beslut den 12 december 2013 § 159
Uppföljningsrapport per den 31 oktober 2013 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
TN.2013.574.041
19. Äldrenämndens beslut den 18 december 2013 § 139
Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet
Hammarbygården
TN.2013.1536.299
20. Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2014 § 11
Anvisningar för uppföljning 2014
TN.2014.32.042
21. Länsstyrelsens beslut den 20 december 2013, Dnr 434-4003-13
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av
byggnadsminnet Kruthuset på Ljungskär på fastigheten Karlskrona 2:12,
Karlskrona kommun
TN.2013.1540.299
22. Länsstyrelsens beslut den 2 januari 2014, Dnr 258-2822-13
Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg K 197, Karlskrona kommun
TN.2013.1225.512

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 22.
_______
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§ 16
Övrigt
Fråga angående trafiksignaler
Lotta Törnström (S) ställer fråga om vilket företag som lagar kommunens
trafiksignaler då de är ur funktion. Ställföreträdande förvaltningschef KarlJohan Svärd svarar att förvaltningen har ett avtal med Affärsverken som i
sin tur anlitar underleverantör. Ibland måste reservdel beställas och då kan
inte felet åtgärdas direkt.
Naturvård och renhållning
Gunilla Ekelöf (FP) redogör för innehållet i brev från kommuninvånare
angående naturvård och renhållning. Ställföreträdande förvaltningschef
Karl-Johan Svärd svarar.
Många återremitterade medborgarförslag
Patrik Stjernlöf (M) föreslår en diskussionspunkt till dagordningen vid nästa
sammanträde, att hanteringen av medborgarförslagen diskuteras för att
minska antalet återremisser från kommunfullmäktige. Yrkandet bifölls av
Gunilla Ekelöf (FP), Claes-Urban Persson (S), Åke Håkansson (S) samt
ordförande Tommy Olsson (KD).
__________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-03-03

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 3 mars 2014
§ 17. Ändring i föredragningslistan
§ 18. Information
-

a. Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun

-

b. VA-plan Karlskrona kommun

-

c. Personalnyckeltal Tekniska förvaltningen, mätperiod 2012.12 – 2013.11

-

d. Ansökan till Mark- och miljödomstolen för utfyllnad på södra Verkö
§ 19. Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården
§ 20. Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2013 för tekniska
nämnden
§ 21. Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 22. Delegationsförteckning för tekniska nämnden
§ 23. Diskussionspunkt: Återremisser från Kommunfullmäktige
§ 24. Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram
§ 25. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 26. Meddelanden
§ 27. Ändring av detaljplan för Sparre mm, Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 28. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Måndag den 3 mars 2014 kl. 14.00 – 17.35
Sammanträdet ajourneras kl. 17.20 – 17.30

Beslutande

Ordförande

Tommy Olsson (KD)

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

Gunilla Ekelöf (FP) JÄV § 19
Åke Håkansson (S)

ledamöter

John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S) kl. 14.00 – 17.30
§ 17 – del av § 24
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M) kl. 14.00 – 15.45
§ 17- del av § 19
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Liten Löfgren (S)
Anna Ottosson (M) § 19, §§ 20 – 28

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S) kl. 14.30 - 16.20
§ 18 b – del av § 20
Anna Ottosson (M) §§ 17- 18
Göte Henriksson (SD)
Margareta Olin Mattsson (C) kl. 14.00 - 17.20
§ 17 – del av § 24
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Gatu-/parkchef Karl-Johan Svärd fr.o.m. kl. 15.00
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
Hamnchef Bo Lindsjö
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Informatör Tina-Mari Eriksson
Planchef SHBF Ola Swärdh kl. 14.00 – 14.45
Projektanställd Jan-Anders Glantz fr.o.m. kl. 15.00
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl
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Utses att justera

Britt Hagström (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 17 - 28

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 17 - 28

Justeringsledamot

……………………………………
Britt Hagström §§ 17 - 28

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 17
Ändring i föredragningslistan

Tekniska nämndens beslut
Föredragningslistan ändras på följande sätt:


Ärende 5 angående nedskrivning hyresfordran Träffpunkt
Strandgården, tas upp som ärende 3.



Extra ärende om ändring av detaljplan för Sparre mm, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län, tas upp som ärende 11.
__________
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§ 18
Information
-

a. Fördjupning av översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningens planchef, Ola Swärdh, informerar.

-

b. VA-plan Karlskrona kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningens planchef, Ola Swärdh, informerar.

-

c. Personalnyckeltal Tekniska förvaltningen, mätperiod
2012.12 – 2013.11

-

d. Ansökan till Mark- och miljödomstolen för utfyllnad på
södra Verkö
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.22.299

§ 19
Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården,
återremiss från tekniska nämnden 2014-01-29
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har 2014-01-29 § 5 återremitterat ärendet till tekniska
förvaltningen för att ytterligare belysa:
-föreningens ekonomi
-likställighetsprincipen
-hur undvika att tekniska förvaltningen inte påverkas ekonomiskt.
Kontroll av det juridiska kring föreningens ekonomi är ingen fråga inom
Tekniska nämndens ansvarsområde.
Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla sina
medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat (2 kap
1 § kommunallagen). Frågan om likställighet är något som prövas i varje
särskilt fall. Mot bakgrund av vad som ovan anförts kring föreningens
ekonomi bedöms utsikterna för kommunen att få betalt för sin fordran som
mycket små, varför sakliga skäl för avskrivning av fordran får anses
föreligga.
Under sammanträdet enas tekniska nämndens ledamöter om att-satser till
kommunstyrelsen oh kommunfullmäktige.
På grund av jäv deltar inte Gunilla Ekelöf (FP) i handläggningen i detta
ärende.

Tekniska nämnden beslutar
1. att tekniska nämnden efter en samlad bedömning anser att det finns
skäl att skriva ned fordran på Träffpunkt Strandgården.
2. att hyresfordran på Träffpunkt Strandgården, per 2013-12-31
uppgående till 1 026 000 kronor, redovisningsmässigt skrivs ned till
noll (0) kronor i bokslut 2013.
forts
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§ 19 forts
Nedskrivning hyresfordran Träffpunkt Strandgården,
återremiss från tekniska nämnden 2014-01-29

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
3. att skulden för Träffpunkt Strandgården avskrivs, under förutsättning att
en skuldsanering genomförs, efter en ekonomisk rekonstruktion
2014 - 2015 vilket förutsätter att 2014 års bidrag betalas ut omgående.
4. att Träffpunkt Strandgården från 2016 genomför en skuldsanering på
totalt 200 000 kr under 3 år.
5. att 2013 års negativa budgetavvikelse i bokslut 2013-12-31 på
1 026 000 kronor med anledning av nedskrivning av hyresfordran
Strandgården, enligt uppdrag från kommunledningsförvaltningen, inte
överförs till 2014.
_______
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2013.235.042

§ 20
Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2013 för
tekniska nämnden
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck, gatu-parkchef Karl-Johan Svärd,
fastighetschef Anders Kumlin samt VA/Renhållningschef Kenneth
Johansson föredrar ärendet.
Ekonomiskt utfall och årets händelser
Tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VA-verksamheten avviker
från budget med -812 tkr inklusive nedskrivning av hyresfordran
Strandgården på 1 026 tkr.
Förvaltningens budgetavvikelse kommenteras verksamhetsvis
Stabsverksamhet, budgetavvikelse 2013
-222 tkr
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag som i dagsläget inte
kan belasta något kostnadsställe (framtida investeringsprojekt) -513
tkr. Miljöundersökning Wämöhallen, Cykelstrategi, Stadsutveckling,
detaljplan Mölletorp, Pottholmen och Vattendom Verkö är några av
projekten. I delårsbokslut 130831 begärdes täckning med 200 tkr för
framtagning av Karlskrona kommuns cykelstrategi, men avslogs i
KS.
 Bilpoolen i Ruthensparre visar ett underskott på 209 tkr som beror
på låg nyttjandegrad och för lågt km-pris.
 För högt budgeterade arvoden för politiskt verksamhet.
 Fackligt arbete har utförts i mindre utsträckning än vad som
budgeterats, negativ avvikelse med 77 tkr,
Gata/parkverksamhet, budgetavvikelse 2013
-931 tkr
 Konsultkostnader/avtal industrijärnväg -350 tkr
 Underhållsinsatser campingar/stugområden -290 tkr
 Förrådsverksamhet, avveckling dieselhantering -400 tkr
Hamnverksamhet, budgetavvikelse 2013
+262 tkr
 Skärgårdstrafikens positiva avvikelse på 356 tkr beror på ökade ej
budgeterade intäkter med anledning översyn av befintligt avtal.
forts
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§ 20 forts
Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2013 för
tekniska nämnden




Fiskehamnar/Landningshamnar negativa avvikelse på 579 tkr beror
på genomförd mediainventering, besiktning av kajer, miljöavgifter
och stora akuta underhållsåtgärder samt lägre avgifter än budget.
Gästhamnarnas positiva avvikelse på 375 tkr beror på högre
intäkter än budget och lägre kostnader på Klaffen än budgeterat
med anledning av försenat färdigställande.
Småbåtsanläggningarnas positiva avvikelse beror på högre intäkter
än budgeterat och mindre planerat underhåll utfört.

Fastighetsverksamhet, budgetavvikelse 2013
+42 tkr
 Avdelningens resultat för helåret 2013 uppgår till ett överskott på
42 tkr, med en budgetomslutning på 466 189 tkr.
Nedskrivning av hyresfordran Strandgården på 1 026 tkr har utförts på
uppdrag av kommunledningsförvaltningen och är inte redovisat i resultat
ovan.
Renhållningsverksamhetens, budgetavvikelse 2013
+1 063tkr
 Ombyggnaden av två av kommunens totalt tio återvinningscentraler
har blivit ytterligare försenade vilket medfört lägre kostnader än
budget. För den nya planerade ÅVC:n strax utanför Nävragöl har
bygglovet överklagats av närboende och på Aspö visade det sig
efter markundersökningar att saneringskostnaderna skulle innebära
en kraftig fördyrning av anläggningen. Förslag på ny plats kommer
att tas fram under 2014.
 Arbetet med att utöka servicen för insamling av el-avfall och farligt
avfall har försenats. Uppstart beräknades ske under slutet av 2013
men är försenat till första halvan av 2014. Kostnaderna för denna
service föll bara ut marginellt under och därför ett överskott mot
budget.
VA-verksamheten avviker från budget med -966 tkr.
 Ej budgeterade kostnader för bl. a. extrapersonal laboratoriet ger en
negativ budgetavvikelse.
 Inom administrationen har ej budgeterade kostnader för bland annat
framtagande av ny VA-plan och genomgång av skyddsområden för
vatten och avlopp samt ett utökat inköp/byte av vattenmätare
orsakat en negativ avvikelse mot budget.
 Utökade kostnader för bl. a uppdimensionering och förnyelser vid
utbyggnad av VA-föreningar bl. a. Öljersjö och Bredavik, Sturkö har
orsakat ett negativt resultat mot budget inom driftorganisationen.
forts
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§ 20 forts
Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2013 för
tekniska nämnden


Från och med 2011 används marknadsränta för lån till VAinvesteringar, vilket gav en positiv budgetavvikelse om 3 347 tkr.

VA-verksamhetens resultatkrav 2013 var +2 306 tkr och resultatet blev
+1 340 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på -966 tkr.
VA-verksamhetens egna kapital uppgår till 888 tkr 2013-12-31.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige har antagit mål för Tekniska nämndens verksamheter
för 2013 som styr mot god ekonomisk hushållning. Uppföljning av dessa
mål redovisas i matrisen nedan och 5 mål av 6 är uppfyllda.
Uppdrag/prioriteringar
Lägesrapport har lämnats för varje uppdrag.
Investeringar
Under 2013 har 108 investeringsprojekt avslutats för en total
investeringsutgift på 250,1 mnkr
Budget t o m 2013

i tkr
471 802

Avslutade investeringar 2013
Resultat avslutade projekt

250 139
-7 113

Ej påbörjade investeringar, över till 2014

13 804

Pågående investeringar

214 972

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

133 647
81 325

Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisningen 2013-12-31 i enlighet med bilagda
handlingar
2. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2013 i enlighet med bilagda
handlingar
3. att överlämna årsredovisningen 2013-12-31 till kommunstyrelsen och
revisionen för handläggning
forts
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§ 20 forts
Årsrapport med ekonomi och verksamhetsuppföljning 2013 för
tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
4. att godkänna redovisade investeringsprojekt överstigande 5 mnkr.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
5. att 2013 års positiva budgetavvikelse på 214 000 kronor överförs till
2014
6. att 2013 års negativa budgetavvikelse på 1 026 000 med anledning av
avskrivning av hyresfordran Strandgården enligt uppdrag från
kommunledningsförvaltningen kronor inte överförs till 2014
7. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2013-12-31 från
pågående investeringsprojekt motsvarande 81 325 000 kronor
(2012 = 52 090 000 kronor)
8. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2013-12-31 från
ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande 13 804 000 kronor
(2012 = 33 314 000 kronor)
9. att överföra överskott 2013-12-31 från avslutade investeringsprojekt
exklusive VA-verksamheten motsvarande 2 521 000 kronor (2012 = 0
kronor)
10. att underskott 2013-12-31 från avslutade investeringsprojekt för
avgiftsfinansierade VA-verksamheten motsvarande 4 074 000 kronor
inte överförs till 2014.
_______________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2012.1109.225

§ 21
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
Kommunfullmäktige reviderade investeringsplanen för åren 2014-2016 i
beslut § 145 den 20-21 november 2013 enligt följande; 2014 - 15 mnkr,
2015 - 10 mnkr och 2016 - 9 mnkr, d.v.s. ingen förändring i den totala
investeringsramen.
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
forts
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§ 21 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
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. 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. Slutligen
godkände kommunstyrelsen den 26 november 2013 det fjärde
investeringstillståndet omfattande tre energieffektiviseringsprojekt på totalt
2,3 mnkr. Finansieringen gavs med 1,3 mnkr ur 2013 års ram och 1,0 mnkr
ur 2014 års ram.
Denna tillståndsansökan omfattar sex energieffektiviseringsprojekt på totalt
10,5 mnkr, vilka redovisas i bilaga 1 och föreslås finansieras med 2014 års
ram.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:
El
Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump

1,02 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
1,27 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,69 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
0,29 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,29 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,5 % 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 1 050 000 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
forts
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§ 21 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
använts. Av tabellen framgår respektive projekts överskott och
sammanlagt genererar de föreslagna investeringarna ett överskott på 4,0
mnkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 21 år, uppgår till 9,1 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.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar.
2. att investeringsutgiften på 10 525 000 kronor, finansieras ur 2014 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
________
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Personalspecialist TF
Akten

TN.2014.151.002

§ 22
Delegationsförteckning för tekniska nämnden,
daterad 2014-02-10.
Tekniska förvaltningen föreslår ändring av delegation enligt följande.
Med anledning av ändrad central organisation till en Stabsavdelning har
titeln projektchef ändrats till stabschef.
Under punkt 2.5.2 ändras delegationen till förvaltningschef som i förening
med ansvarig avdelningschef ska anta anbud. Andra stycket tas därför
bort.
Under punkt 2.6 och punkt 2.6.1 behöver renhållningsingenjör ges
möjlighet att besluta om taxetillämpning och inkasso.

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa delegationsförteckning enligt redovisat förslag,
daterat 2014-02-10.
__________
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§ 23
Diskussionspunkt: Återremisser från Kommunfullmäktige

Tekniska nämnden beslutar
att diskussionen istället förs vid sammanträdet 2014-03-25.
________
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Kommunstyrelsen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2011.378.109

§ 24
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har genom beslut i fullmäktige 2012-10-18 godkänt
tecknande av genomförandeavtal och förskotteringsavtal mellan
Trafikverket Region Syd och Karlskrona kommun avseende att vid
Bergåsa bland annat anlägga vägbro över järnvägen mellan Sunnavägen
och Ekorrvägen samt att anlägga gång- och cykeltunnel med ramper
mellan Sunnavägen och Gamla Infartsvägen.
Kommunstyrelsen beslutade 29 januari 2013 § 28 om projekterings- och
investeringstillstånd för Bergåsa inklusive ny gång- och cykelbro mellan
Annebo och Västra Mark i Karlskrona.
Kostnaden för dessa åtgärder har Trafikverket i januari 2012 bedömt till 68
mnkr inklusive 10 % för oförutsedda kostnader och enligt
genomförandeavtalet finansieras åtgärderna genom att Trafikverket och
Karlskrona kommunen står för 50 % vardera av kostnaden. Kommunen har
budgeterat 34 mnkr till planerade åtgärder. Om totalkostnaden överstiger
bedömd kostnad ska kommunen ensam stå för merkostnaden. Dock finns
möjlighet till omförhandling av avtalet. Kommunen ska förskottera
trafikverkets del på 34 mnkr. Det är inte fastlagt när trafikverket återbetalar
förskotterade medel till kommunen.
I anslutning till ovan nämnda anläggningsåtgärder och i enlighet med
upprättad detaljplan planeras också en gång- och cykelbro över järnvägen
och Sunnavägen mellan bostadsområdet Annebo och Idrottsvägen, Västra
Mark. Denna bro finansieras till 100 % av Karlskrona kommun och är
budgeterad till 5 mnkr.
Under andra halvåret 2013 har förfrågningsunderlag med bygghandlingar
tagits fram. Dessa är nu utlagda för anbudsräkning. Anbuden ska vara
Trafikverket tillhanda senast 2014-02-24.
Efter upprättandet av bygghandlingar har Trafikverket meddelat att
kostnaden för genomförandet kommer att överskrida budgeterade medel.
forts
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§ 24 forts
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd
Den tidiga kostnadsbedömningen bygger på erfarenhetsvärden från
liknande projekt och gjordes före upprättande av arbetshandlingarna. Den
nu framtagna kalkylen bygger på upprättade arbetshandlingar.
Kostnadsökningen beror bland annat på att i den första
kostnadsbedömningen saknades kostnad för ny idrottsplan och
angöringsparkering för Wämöskolan, ombyggnad och förlängning av
plattform, kunskap om dåliga grund-förhållanden och omfattande
ledningsomläggningar med pumpstation.
Kostnaden för anläggande av vägbro, gång-och cykeltunnel mm beräknas
nu bli 78 mnkr inklusive 10 % kostnadsfördyring. Trafikverket har meddelat
att man är beredd att skriva om genomförandeavtalet så att den nu
beräknade kostnaden på 78 mnkr fördelas lika mellan Trafikverket och
Karlskrona kommun. Detta innebär att kommunens ansvar att förskottera
Trafikverkets del ökar från 34 mkr till 39 mnkr. Kommunens budgeterade
medel på 34 mnkr måste ökas till 40,8 mnkr inklusive 1,8 mnkr för
upprättande av detaljplan och egenkostnader som kommunen själv måste
stå för enligt genomförandeavtalet.
Kostnaden för anläggande av gång- och cykelbro mellan Annebo och
Idrottsvägen, Västra Mark har nu beräknats till 12 mnkr för att kunna
byggas i enlighet med gällande detaljplan och i träkonstruktion, alltså 7
mnkr högre än tidigare. Eftersom byggandet av gång-och cykelbron i
byggtidplanen ligger hösten 2015 finns möjlighet för tekniska förvaltningen
att i samråd med Trafikverket undersöka ett billigare broförslag.
Karlskrona kommunens investeringsram för projektet måste ökas från 34
mnkr till 40,8 mnkr. Kommunens ansvar att förskottera Trafikverkets del
ökar från 34 mkr till 39 mnkr.
Kapitalkostnaderna är beräknade på Karlskrona kommuns investeringsram
40,8 mnkr och med en avskrivningstid på 50 år och internränta på 3,2 %
och uppgår 2016 till 2,1 mnkr. Driftskostnader beräknas öka med 93 tkr
och hänsyn har tagits till de sänkta driftskostnaderna med anledning av att
nuvarande ljussignaler tas bort vid Bergåsa. Investeringsprojektet
beräknas vara färdigställt under 4:e kvartalet 2015.
Sammanträdet ajourneras kl. 17.20 – 17.30.
forts
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§ 24 forts
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd

Tekniska nämnden beslutar
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med Trafikverket
undersöka möjligheten till ett alternativt förslag på gång- och cykelbro
mellan Annebo och Västra Mark samt att återkomma med nytt
beslutsförslag.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
2. att bevilja investeringstillstånd för investeringsprojekt Bergåsa
plankorsning.
3. att tidigare tilldelad finansieringsram på 34 mnkr utökas med 6,8 mnkr,
till totalt 40,8 mnkr.
4. att tekniska nämnden årligen får kompensation för ökade drift- och
kapitalkostnader med 2,2 mnkr.
5. att ge kommunstyrelsens ordförande delegation att teckna nytt
genomförandeavtal på 78 mnkr med anledning av utökad
investeringsutgift.
______________
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§ 25
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Förhyrning av särskilt boende
Västra Gärde
TN.2013.79.052
2. Tekniska förvaltningens beredskapsplan vid kris
TN.2013.1564.163
3. Disposition av 2013 års klumpanslag till projekt Västra Mark, omb
omklädningsrum och bastu
TN.2013.1560.821
4. Omdisponering av investeringsmedel från 2013 års klumpanslag:
180 000 kronor omdisponeras från projekt Sturkö IP, VA-anslutning, till
projekt Västra Mark ombyggnad omklädningsrum och bastu
TN.2013.1560.821
5. Disposition av 2011 års tillgänglighetsanpassningar till projekt
Rosenfeldtskolan, lekplats
TN.2013.1561.291
6. Disposition av 2012 års klumpanslag, disposition av kvarvarande inv.
medel från 2011 samt disposition av 2013 års klumpanslag till projekt
Hjulhammar, ombyggnad kontor.
TN.2013.1562.299
7. Avskrivning av kundfordringar 2013
TN.2014.24.049
8. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om:
a. Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkering på Parkvägen i Nättraby.
TN 12/14
forts
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§ 25 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
b. Parkeringstillstånd, annan dispens från lokal trafikföreskrift,
Ronnebygatan.
TN 17/14
c. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter
1080 2010 : 0187 om 30 km/h på Riksvägen i Lyckeby ska upphöra
gälla.
TN 18/14
_______
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§ 26
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens arbetsutskott den 21 januari 2014
b. Tekniska nämnden den 24 januari 2014
c. Förhandlingsprotokoll MBL § 11

2. Länsstyrelsens beslut den 23 januari 2014, Dnr 555-317-2014 samt
Dnr 555-344-2014
Underrättelse om driftstörning avseende hydrauliska bräddningar vid
Havgården och vid Högvakten, Karlskrona kommun.
TN.2013.1509.352
3. Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2014 § 6
Förslag till beslut angående ansökan om tillstånd att fälla träd i
naturreservatet på Knösö.
TN.2014.61.338
4. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 3
Svar på medborgarförslag om att papperskorgarna på allmänna platser
ska bytas ut till sorterbara papperskorgar.
TN.2012.296.450
5. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 4
Svar på medborgarförslag om belysning på Bångs plan på Stumholmen.
TN.2010.47.317
6. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 5
Svar på medborgarförslag om rastplats för hundar samt bättre skyltning
och gräsklippning på Stumholmen.
TN.2011.643.339
forts
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§ 26 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 12
Förslag om ändrad tidpunkt för fastställande av budget/plan för
år 2015 – 2017
TN.2014.147.006
8. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 13
Förslag till anläggningsavgift i Va-taxan 2014
TN.2013.990.041
9. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 14
Taxa för ”avgifter för kommunala fritidsbåtplatser”.
TN.2013.990.041
10. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 15
Villkor för gästhamns- och husbilsuppställningsverksamhet på
kommunal fastighet när verksamheten inte bedrivs i kommunal regi.
TN.2013.990.041
11. Kommunfullmäktiges beslut den 23 januari 2014 § 17
Svar på motion om trafiksäkerheten på Stationsvägen i Rödeby.
TN.2012.1371.311
12. Kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2014 § 33
Ansökan om investeringstillstånd Bastionsgatan
TN.2013.1476.311
13. Kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2014 § 34
Ansökan om investeringstillstånd Hoglands park
TN.2013.1477.332
14. Kommunstyrelsens beslut den 28 januari 2014 § 35
Ansökan om medel ur fågelfonden 2013
TN.2013.1461.046

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 14
__________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projekteringsenheten
Akten

TN.2014.157.214

§ 27
Ändring av detaljplan för Sparre mm, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd med enkelt
planförfarande.
Gällande detaljplan anger att maximalt 225 parkeringsplatser får anordnas
på kvarteret Sparres gård. Planändringen syftar till att ge möjlighet till att
en större del av kvarteret kan tas i anspråk för parkering.
Utökningen av parkeringsplatser bedöms inte innebära några
konsekvenser för ledningssystemet då ytorna ej kommer beläggas med
asfalt.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Sparre mm, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län.
_________
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§ 28
Övrigt
Isverket
John-Erik Danerklint (S) ställer fråga om när ärendet ”Isverket” kommer
upp i tekniska nämnden. Ordförande Tommy Olsson (KD) svarar att det blir
nästa nämndsammanträde 2014-03-25.
Extra ärenden
Patrik Stjernlöf (M) framhåller att nämnden ofta får hantera extra ärenden
på sammanträdena och menar att det inte är något bra sätt att fatta beslut
på eftersom ledamöterna inte har möjlighet att läsa in sig på ärendet.
Ordförande Tommy Olsson (KD) instämmer.
________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 25 mars 2014

§ 29. Information
-

a. Personalnyckeltal Tekniska förvaltningen, mätperiod 2013.12 – 2014.01

-

b. Digitalisering av tekniska nämnden

-

c. Gästhamnen

-

d. Hoglands park - lekplats
§ 30. Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 och prognos 2014
§ 31. Isverk Saltö 2:1
§ 32. Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 33. Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Nättrabyskolan.
§ 34. Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor
§ 35. Avyttring Lyckebyskolan och Lyckåskolan
§ 36. Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet
Hammarbygården
§ 37. Inköp av arbetsbåt för hamnverksamheten
§ 38. Oljebergrum 132, Karlskrona 5:17 Bryggarberget
§ 39. Diskussionspunkt: Återremisser från Kommunfullmäktige
§ 40. Svar på medborgarförslag: Bryggor och kustnära infrastruktur
§ 41. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 42. Meddelanden
§ 43. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdag den 25 mars 2014 kl. 14.00 – 16.55

Beslutande

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

Tommy Olsson (KD) §§ 29 - 32 t.o.m. kl. 15.37
Gunilla Ekelöf (FP) § 33 - 43
Gunilla Ekelöf (FP) §§ 29 - 32
Åke Håkansson (S)

ledamöter

John-Erik Danerklint (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M) §§ 29 – del av 39 t.o.m. kl. 16.30
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S) §§ 29 - 32 kl. 14.00 - 15.30
Britt Hagström (M) §§ 33 - del av 38 kl. 15.38 - 16.25
Anna Ottosson (M) §§ 39 – 43 kl. 16.30 – 16.55

Närvarande

ersättare

Britt Hagström (M) §§ 29-32 kl. 14.00 – 15.37
Anna Ottosson (M) §§ 29 – 38 kl. 14.00 – 16.30
Margareta Olin Mattsson (C) §§ 29 – 38
t.o.m. kl. 16.15

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin t.o.m. kl. 15.55
Hamnchef Bo Lindsjö
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Roger Poka (MP)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 29 - 43

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 29 – 32

Ordförande

……………………………………
Gunilla Ekelöf § 33 - 43

Justeringsledamot

……………………………………
Roger Poka §§ 29 - 43

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 29
Information
-

a. Personalnyckeltal Tekniska förvaltningen, mätperiod
2013.12 – 2014.01

-

b. Digitalisering av tekniska nämnden
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

-

c. Gästhamnen
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

-

d. Hoglands park - lekplats
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.196.042

§ 30
Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 och prognos 2014
Ansvarig controller, Gun-Britt Sirbäck, föredrar ärendet.
Härmed överlämnas budgetuppföljning 2014-02-28 och prognos för 2014
för tekniska nämndens verksamheter.
Prognos för tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VAverksamheten 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, vattenoch avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet samt
civilförsvarsanläggningar.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 75,9 mnkr
enligt kommunledningens ständiga budget 2014-02-28.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 0,8 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2013
Hemställan har gjorts till kommunfullmäktige om att överskottet från bokslut
2013-12-31 på +214 tkr för tekniska nämndens verksamheter ska
överföras till 2014 samt att underskottet med anledning av nedskrivning av
hyresfordran på Strandgården -1 026 inte ska överföras till 2014. Beloppen
är inte medräknade i budgetramen för 2014.
Underhållsskuld beläggningar
Det eftersatta beläggningsunderhållet minskar 2014 till ca 34 mnkr.
I snitt har det lagts 2,5 mnkr/år på beläggningar under de senaste 20 åren.
Kommunen satsar 2014 på det eftersatta underhållet och
asfaltsbeläggningar med 3 mnkr. Med de ökade parkeringsintäkterna kan
det eftersatta beläggningsunderhållet minska årligen.
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§ 30 forts
Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 och prognos 2014
Ekonomi
Budgetavvikelse för perioden för tekniska förvaltningens verksamheter
minus = negativt resultat
i tkr

Vht-område TF

Centrala verksamheter
Gata/park

Resultat

Budget-

för perioden

omslutning

avvikelse

inkl

mot budget

kommunbidrag
65

12 298

607

100 798

-1 124

22 206

Fastighet

3 469

466 189

Renhållning
Summa

31
3 048

51 375
652 866

Hamn

Budgetavvikelse för Tekniska nämndens verksamheter exkl VAverksamhet för perioden, +3 048 tkr
Budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på att
Projekteringsverksamheten har några pågående driftprojekt som i
dagsläget inte kan belasta något kostnadsställe (framtida
investeringsprojekt). Kalkningsprojektet har ett överskott för perioden men
prognosen bedöms överensstämma med budget vid årets slut.
Väghållning/gatuparkerings överskott beror på ej utfört planerat underhåll
men kommer att nyttjas resten av året. Parkområden/gatuparkerings har
ett underskott med anledning av mer insatser på tätortsnära skogar men
budget kommer att hållas. Industrijärnvägens överskott är hänförligt till
lägre kapitalkostnader på grund av senarelagda investeringar.
Försenad driftsättning av det nya hamnsystemet Inport. Uppstartkostnaden
har belastat 2014 men budgeterades 2013. Del av hamnverksamhetens
effektiveringskrav på 5 mnkr har inte uppnåtts. Arbete pågår men avtal
med operatörer ej klara under perioden.
Verksamhetsfastigheters budgetavvikelse på 4,2 mnkr, består till 50 % av
lägre kostnader än budgeterat för värme. Det finns en viss osäkerhet i
prognosen eftersom värmekostnaderna för februari är uppskattade, då de
verkliga kostnaderna inte erhållits i tid för uppföljningen.
Fastighetsverksamhetens kostnader för planerat underhåll understiger
budget med 1,6 mnkr. Akut underhåll överstiger budget med 578 tkr varav
skadegörelse överstiger budget med 255 tkr, vilket innebär att vi redan
förbrukat hela 42 % av årsbudgeten.
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§ 30 forts
Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 och prognos 2014
Budgetavvikelse för perioden för VA-verksamheten
minus = negativt resultat
i tkr

Vht-område

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget

Vatten- och avlopp

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag

1 152

140 650

Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, +1 152 tkr
Budgetavvikelsen beror på att färre jobb inom rörnätsverksamheten har
utförts på grund av högre kostnader för grävningsarbete under
vintersäsongen. Ett mindre antal underhållsjobb har startats under
perioden än planerat. Lägre räntekostnader än budgeterat
Investeringar
I investeringsredovisning har antagandet gjorts att begärda medel från
2013 överförs enligt hemställan till kommunfullmäktige i tekniska
nämndens bokslut 2013-12-31.
133 647 Bokförda utgifter pågående projekt t o m 2013-12-31
95 129 Nettobudget pågåenden projekt t o m 2014
104 600 Budgetanslag 2014
333 376 Utgångsläge budgetram 2014-01-01

Investeringsuppföljning 2014, status 2014-02-28
i tkr
333 376

Budget t o m 2014
Avslutade investeringar 2014
Resultat avslutade projekt

antal
projekt

0
0

0

27 500

18

Pågående investeringar

262 652

60

- varav bokförda utgifter t o m februari 2014

147 266

- varav prognos resten av 2014
- prognos över till 2015

113 386
2 000

Ej påbörjade investeringar, över till 2015

Antal pågående investeringsprojekt uppgår till 60 stycken.
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§ 30 forts
Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 och prognos 2014
Investeringar
MOS-projektet kommer att slutredovisas under våren 2014, diskussion förs
med Trafikverket om slutbetalning.
Omgestaltning Bastionsgatan
Omgestaltningen av Bastionsgatan är i full gång. Arbetena började vecka 9
och ska vara klara för slutbesiktning senast 30/5.
Hoglands park, lekpark etapp 2
Projekteringen av den nya lekparken i Hoglands Park är i slutskedet.
Miljöteknisk och geoteknisk undersökning har genomförts.
Bygghandlingarna håller på att färdigställas av konsulten och beräknas
vara klara i slutet av mars. Efter detta kommer förfrågan skickas ut för
anbudsgivning.
Hattholmen, MEX-projekt
Tekniska förvaltningen har skickat in ett förslag på sanering av Hattholmen
till tillsynsmyndigheten för beslut. Beslut väntas i frågan.
Utfyllnad Verkö, MEX-projekt
Inlämning av vattendomsansökan till Mark- och miljödomstolen har blivit
förskjuten till senast 1/6 2014. Detta beror på att de landbaserade
naturvärdena ska utredas av Länsstyrelsen. Dispensansökan enligt
artskyddsförordningen kommer att lämnas till Länsstyrelsen i mitten av
mars.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen 2014-03-11.

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning 2014-02-28.
__________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.185.056

§ 31
Isverk, Saltö 2:1
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Tekniska nämnden har genom ordförandebeslut 2013-12-18 och 2014-0212 lämnat anbud på rubricerat objekt. Anbudet gäller under förutsättning av
att köpet godkänns av Kommunfullmäktige.
Blekingefiskarnas Centralförening ekonomisk förening, BFC, 735000-0266
i likvidation är säljare av byggnaden inklusive Isverk (objektet), som står på
ofri grund. Fastigheten ägs av Karlskrona Kommun och det finns ett
arrendeavtal med kommunen, som reglerar att objektet är placerat på
fastigheten. Begärd köpeskilling för objektet är 3,8 mnkr.
Säljaren har via sitt ombud presenterat ett förslag till avtal som reglerar
kommunens köp av objektet. Avtalet reglerar köpet och innefattar åtgärder
som är en förutsättning för köpet. I köparens skyldigheter ingår att:
-besiktiga och kontrollera objektet
-lösa föreläggande från Räddningstjänsten, samt
-att separera elanslutning från den av säljaren ägda grannfastigheten,
Gäddan 7.
Kostnad för att hantera och lösa dessa åtgärder är beräknad till 400.000 kr.
Avtalet bygger på förutsättningen att det blir giltigt endast under
förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner köpet.
Enligt kalkyl innebär ett köp av objektet att intäkter och kostnader för den
löpande driften i stort sett tar ut varandra vid oförändrade förutsättningar,
alltså med nuvarande intäktsnivå.
Ett isverk är en förutsättning för att befintlig beredningsindustri/ fiskare skall
kunna vara kvar i Karlskrona.
Kommunen har också lämnat anbud på närliggande förrådsbyggnad på
fastigheten Saltö 2:4, men avstår från att lämna anbud på Gäddan 7, som
också bjuds ut till försäljning av säljaren.
Planerad tillträdesdag är 2014-xx-xx, efter laga kraftvunnet KF beslut i april
månad.
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§ 31 forts
Isverk, Saltö 2:1
Ett genomförande av köpet kräver anvisning av medel samt ett
investeringstillstånd på den aktuella köpeskillingen.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att förvärva Isverk Saltö 2:1 enligt ovan
2. att anvisa medel upp till 4,2 mnkr för genomförande av förvärvet av
Saltö 2:1 enligt avtal
3. att bevilja investeringstillstånd för investeringen för förvärvet av Saltö
2:1 upp till 4,2 mnkr
____________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2012.1109.225

§ 32
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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
Kommunfullmäktige reviderade investeringsplanen för åren 2014-2016 i
beslut § 145 den 20-21 november 2013 enligt följande; 2014 - 15 mnkr,
2015 - 10 mnkr och 2016 - 9 mnkr, d.v.s. ingen förändring i den totala
investeringsramen.
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
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§ 32 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
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. 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. Slutligen
godkände kommunstyrelsen den 26 november 2013 det fjärde
investerings-tillståndet omfattande tre energieffektiviseringsprojekt på totalt
2,3 mnkr. Finansieringen gavs med 1,3 mnkr ur 2013 års ram och 1,0 mnkr
ur 2014 års ram. Det femte investeringstillståndet, omfattande sex
energieffektiviserings-projekt på totalt 10,5 mnkr finansierade ur 2014 års
ram, godkändes av tekniska nämnden den 3 mars 2014 och är nu på väg
till kommunstyrelsen för godkännande.
Denna tillståndsansökan omfattar åtta energieffektiviseringsprojekt på
totalt 2,35 mnkr, vilka redovisas i bilaga 1 och föreslås finansieras med
2014 års ram.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:
El
Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump

1,02 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
1,27 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,69 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
0,29 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,29 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,5 % 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 402 000 kWh. I takt med att energipriserna stiger ökar
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§ 32 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
besparingseffekten i kronor, dock har i kalkylerna ingen uppräkning av
energipriserna skett. Den ekonomiska livslängden varierar mellan 10 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 3,0
mnkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 15 år, uppgår till 3,2 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.
2. att investeringsutgiften på 2 350 000 kronor, finansieras ur 2014 års
investeringsram för fastighetsverksamheten.
____________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2011.1285.291

§ 33
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Nättrabyskolan
Kommunstyrelsen har i beslut den 10 januari 2012 (§ 12) meddelat
tekniska nämnden projekteringstillstånd för utbyggnad av Nättrabyskolan
under förutsättning att kommunen förvärvar fastigheterna Fredriksdal 8:24,
8:25 och 8:26, den så kallade ”Läderfabriken”.
Kommunen förvärvade i december 2012 ovan nämnda fastigheter. Under
större delen av 2013 har sedan mycket ingående provtagningar och
undersökningar gjorts på den förvärvade fastigheten, både avseende
marken och byggnaderna, för att fastställa vilka eventuella föroreningar
som fastigheterna var behäftade med. Kommunen var medveten om att
det vid förvärvstillfället fanns föroreningar i marken och förvärvspriset var
satt i relation till förväntade saneringskostnader.
Den ursprungliga planen var att sanera marken och behålla byggnaden för
att bygga de nya lokalerna i denna byggnad, eftersom väggar och tak
bedömdes vara i gott skick och värda att bevara. Samtidigt så skulle detta
innebära en viss inbesparing i byggkostnaderna då ytterväggar redan
fanns, eventuellt skulle dock taket behöva bytas ut.
Dock upptäcktes det vid de företagna undersökningarna efter föroreningar
att även vissa delar av byggnaden var behäftad med föroreningar från
tidigare verksamheter som bedrivits i lokalerna. Möjligheter kan finnas att
sanera för dessa föroreningar men då lokalerna är tänkta att användas för
skolverksamhet där barn skall vistas och att man med en hundraprocentig
sannolikhet ej kan garantera att dessa föroreningar aldrig skulle kunna
kontaminera lokalerna så är det bästa och säkraste alternativet att riva
befintlig byggnad, sanera den förorenade marken för att sedan bygga en
ny byggnad på den befintliga tomten.
I den ursprungliga kalkylen som tagits fram i samband med förprojektering
så bedömdes en investeringsram på 21 mnkr vara tillräcklig för att sanera
marken och bygga nya lokaler på 800 m2 i den befintliga byggnaden. Då
den befintliga byggnaden nu istället måste rivas för att möjliggöra
skapandet av 800 m2 skollokaler åt Nättrabyskolan, kommer projektet att
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§ 33 forts
Ansökan om investeringstillstånd för utbyggnad av Nättrabyskolan
behöva en utökad investeringsram. De ökade kostnaderna för projektet
beräknas uppgå till 10 mnkr. I detta belopp ingår kostnader för rivning av
befintlig byggnad, ytterligare markyta som skall saneras där byggnaden
stod, deponiavgifter för kontaminerade rivningsmassor och tillkommande
byggkostnader då delar av den gamla byggnaden ej längre kan användas.
I investeringsbudgeten finns sedan tidigare avsatt 2 mnkr i 2013 års
budget och 19 mnkr i 2014 års budget.
Baserat på dagens internränta medför en investering på 31 mnkr
omfattande 800 m2 ny lokalyta en hyreskostnad på cirka 2,3 mnkr per år.
Notera dock att detta är en högst preliminär hyra. En mer exakt kalkyl
kommer att upprättas längre fram i projektet då t.ex. utemiljöns utformning
är klarlagd och fastställd.
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) föreslår på begäran från tekniska
förvaltningen att paragrafen omedelbart ska justeras.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av Nättrabyskolan på
”Läderfabrikstomten”.
2. att den beräknade investeringsutgiften på 31 000 000 kronor,
finansieras med 2 000 000 kronor ur 2013 års investeringsram för
fastighetsverksamheten, 19 000 000 kronor ur 2014 års
investeringsram för fastighetsverksamheten samt 10 000 000 kronor i
utökad investeringsram 2014 för fastighetsverksamheten.
__________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.277.291

§ 34
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor
Tekniska förvaltningen har blivit ombedd av kommunledningsförvaltningen
att uppgradera och utöka det trådlösa nätverk som idag finns på
kommunens gymnasieskolor. Orsaken till denna uppgradering och
utökning är att dagens nätverk ej längre klarar av den belastning som
alltfler mobila enheter från elever och lärare utgör. Tidigare har
utbildningsförvaltningen själva stått för investering i nätverk men då
investeringen i detta fall överstiger de ramar utbildnings-förvaltningen har
så har frågan lagts över på tekniska förvaltningen.
Det underlag som finns till denna investering har utarbetats av IT-enheten i
samverkan med utbildningsförvaltningen. Genomgång av dagens nätverk
har gjorts och man har i samband med detta också analyserat och
diskuterat det framtida behovet.
Denna studie har konstaterat att det idag finns totalt 86 stycken noder
(trådlös sändare/mottagare i nätverket även kallad accesspunkt). 40 av
dessa noder är av äldre modell och behöver bytas ut. För att nå önskad
effekt i det nya trådlösa nätet behövs det dessutom kompletteras med 80
stycken nya noder, totalt således 120 stycken nya noder. Kostnaden för
detta uppgår enligt IT-enhetens kalkyler till 1 090 tkr. Utöver detta så
måste 50 stycken switchar uppgraderas samt 18 nya switchar anskaffas.
Kostnaden för detta uppgår till 655 tkr, enligt samma kalkyl som ovan.
Slutligen behöver även infrastrukturen, i form av kontrollenheter,
brandväggar och servrar, i nätverket uppgraderas vilket beräknas kosta
230 tkr. Totalt uppgår således kostnaden för uppgraderingen och
utökningen av det trådlösa nätverket i gymnasieskolorna till 1 975 tkr.
Beräknad avskrivningstid för denna investering ligger på tre till fyra år. Med
fyra års avskrivningstid blir den årliga kapitalkostnaden, som
utbildningsförvaltningen skall erlägga till tekniska förvaltningen, 600 tkr.
Motsvarande kostnad för tre års avskrivningstid uppgår till 767 tkr. I dessa
belopp ingår 50 tkr per år, vilket skall täcka kostnader för enstaka utbyten
och reparationer under avtalstiden. När nätverket i framtiden behöver bytas
ut och/eller uppgraderas så kommer nya investeringsmedel att behöva
skjutas till för att möjliggöra framtida reinvestering.
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§ 34 forts
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskronas gymnasieskolor
Tekniska förvaltningen har idag inget utrymme i sin investeringsbudget för
denna uppgradering och utökning av det trådlösa nätet på kommunens
gymnasieskolor varför kommunstyrelsen behöver omprioritera i liggande
budget eller lösa investeringsbehovet på annat sätt.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att tekniska nämnden erhåller utökad investeringsram med 1 975 tkr för
täckning av de utgifter som investeringen omfattar
2. att meddela investeringstillstånd för uppgradering och utökning av det
trådlösa nätet på kommunens gymnasieskolor
3. att tekniska nämnden erhåller täckning för ökade kapitalkostnader för
IT-satsningen av utbildningsnämnden genom höjd hyreskostnad
____________
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Kommunstyrelsen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.275.291

§ 35
Avyttring Lyckebyskolan och Lyckåskolan
Barn- och ungdomsförvaltningen kommer att lämna Lyckebyskolan under
sommaren 2014 och eleverna som tidigare gått på Lyckebyskolan kommer
att till höstterminen 2014 flytta till Vedebyskolan/Lyckeby kunskapscentrum
(LKC).
Lyckåskolan inhyste fram till hösten 2012 Särskolan, som sedan flyttade till
Vedebyskolan. Därefter har byggnaden stått tom och flera försök att hyra
ut lokalerna har gjorts, bland annat till handikappförvaltningen. Byggnaden
är i ett sådant skick och standard att större anpassningar behöver göras för
att ny verksamhet skall kunna bedrivas där. Några sådana anpassningar
finns ej medel för.
Diskussioner rörande ovanstående fastigheter och deras framtid har förts i
strategiska lokalförsörjningsgruppen och resultaten av dessa samtal är att
kommunens mark- och exploateringsavdelning bör ges möjlighet att
förädla fastigheterna för att därefter avyttra dem. En sådan förädling skall
ske i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningens planer för ett nytt
planprogram för Lyckeby centrum.
Förslaget är att samhällsbyggnadsförvaltningen bjuder in medborgarna i
framtagandet av ett nytt planprogram för Lyckeby centrum.
Planprogrammet skall omfatta hela Lyckeby centrum, från Mariagården via
Medborgarhuset till Lyckebyskolan.
Då tekniska förvaltningen från hösten 2014 ej ser något kommunalt behov
för Lyckebyskolan respektive Lyckåskolan föreslås dessa fastigheter
avyttras.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att avyttra Lyckebyskolan och
Lyckåskolan.
____________
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Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.276.299

§ 36
Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet
Hammarbygården
Inom omvårdnadsboendet Hammarbygården finns det delar som idag inte
uppfyller de krav som äldrenämnden har på boendemiljö samt arbetsmiljö.
Arbetsmiljöinspektionen har också uppmärksammat äldreförvaltningen på
brister som måste åtgärdas för att verksamheten skall kunna drivas vidare
som omvårdnadsboende. Det finns bland annat fuktproblem, behov av
fönsterbyten, takrenovering med mera. Detta öppnar upp möjligheter att
samordna en nödvändig renovering av boendet med en lika nödvändig
investering för att skapa modernt omvårdnadsboende.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med AB Karlskronahem tagit fram
förslag till kostnadsfördelning, förutsättningar för genomförande och förslag
om preliminär ny hyra för äldrenämnden efter genomförd ombyggnation.
Äldrenämnden beslutade uppdra åt äldreförvaltningen att fortsätta
planeringsarbetet inför ombyggnad av omvårdnadsboendet
Hammarbygården, 23 oktober 2013 (§ 102). Äldrenämnden kommer under
2014 att budgetera för ny hyra i budget och verksamhetsplan 2015-2016
avseende Hammarbygården.
Den förprojektering som gjorts av tekniska förvaltningen indikerar en
kostnadsnivå i storleksordningen 45 mnkr, varav cirka 30 mnkr utgör
investering och cirka 15 mnkr utgör underhåll. Detta investeringsbelopp
ryms ej inom AB Karlskronahems ordinarie investeringsramar utan
bolagets styrelse har under februari 2014 till Karlskrona moderbolag AB
begärt utökat investerings- och låneutrymme på totalt 30 mnkr avseende
Hammarbygården.
Den planerade investeringen om cirka 30 mnkr kommer att leda till en
högre hyresnivå jämfört med dagens nivåer. Det exakta beloppet på denna
hyreshöjning är inte känd i dagsläget då projektering och upphandling
ännu ej genomförts. De indikativa nivåer på framtida hyresnivåer som
hyresvärden AB Karlskronahem redovisat bedömer äldreförvaltningen
klara inom befintliga ramar. Dagens hyresnivå, år 2014, ligger på 7,3 mnkr
per år, varför tecknande av nytt hyresavtal efter ombyggnationen måste
forts
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§ 36 forts
Beställning av renovering och ombyggnad av omvårdnadsboendet
Hammarbygården
godkännas av kommunfullmäktige. Den planerade löptiden på
hyreskontraktets första period skall vara högst 15 år.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen tillstånd att teckna ett nytt högst femtonårigt
hyresavtal med AB Karlskronahem, rörande ett ombyggt och renoverat
Hammarbygården under förutsättning att hyresnivån ligger inom de ramar
som äldrenämnden godkänner.
__________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.306.056

§ 37
Inköp av arbetsbåt för hamnverksamheten
För att kunna utföra de arbetsuppgifter som åläggs hamnavdelningen med
farledsarbete, arbete med tömning av latrinstationer inom skärgården,
samt kunna utföra nuvarande arbetsuppgifter i skärgården med långa
förflyttningar, så är behovet av en mer ändamålsenlig arbetsbåt befogat.
Tanken med investeringen är också att minska transporttider med en
snabbare båt.
Den tilltänkta arbetsbåten ryms inom den budget hamnavdelningen har för
2014. Utgiften beräknas till 1 800 000 kronor.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar följande tillägg: Att avyttring av befintlig arbetsbåt
skall ske.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla Patrik Stjernlöfs (M) tilläggsyrkande.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela investeringstillstånd för inköp av arbetsbåt
2. att investeringsutgiften 1 800 000 kronor finansieras med 1 400 000
kronor ur 2014 års investeringsanslag för hamnverksamhetens
klumpanslag och 400 000 kronor ur 2013 års investeringsanslag
hamnverksamhetens klumpanslag.
3. att avyttring av befintlig arbetsbåt skall ske.
___________
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Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.305.559

§ 38
Oljebergrum 132, Karlskrona 5:17 Bryggarberget
Berganläggning 132, i Bryggarberget anlades troligen 1962/1963.
Anläggningen består av tre bergrum med en volym av ca 5000 kubikmeter
vardera. Utrymmena har använts för lagring av blyad och oblyad bensin
samt för lagring av fotogenprodukter. Lagringsverksamheten upphörde
1997/1998 och saneringsarbeten påbörjades strax därefter. Kontinuerliga
saneringsinsatser och mätningar pågår till dags dato och en för- och en
huvudstudie har genomförts av Helldén Environmental Engineering AB, på
uppdrag av kommunen, i syfte att utreda och föreslå metod,
efterbehandlings-insatser och miljökonsekvenser för att stänga
anläggningen.
I Tekniska nämndens miljömål för 2011-2014 finns en punkt som innebär
att frågan om bergrummet kan användas för lagring av
överskottsvärme/kyla ska undersökas innan anläggningen avvecklas eller
förseglas.
Det finns inga medel budgeterade för avveckling av bergrummet.
I dagsläget svarar Tekniska förvaltningen för vissa underhållsinsatser i
anläggningen. Efter genomförda studier har Tekniska förvaltningen
beslutat att rekommendera följande avvecklingsåtgärder:
Åtgärder för att stänga berganläggningen
Med hänsyn till de erfarenheter som finns från andra liknande projekt och
med hänsyn till föroreningar och risker för framtida föroreningar,
bedömningar av framtids klimatförändringar och andra miljöaspekter samt
med beaktande av framtida underhålls- och tillsynsbehov har så kallad
hydraulisk avledning av grundvatten föreslagits.
De åtgärder som ska vidtas för att stänga anläggningen måste godkännas
av Miljödomstolen. Under 2014 planeras därför att upprätta en ansökan
enligt miljöbalken (kap. 11 vattenlagen) för den valda åtgärden. Ansökan
ska utöver formell/juridisk framställning innehålla en
miljökonsekvensbeskrivning samt en teknisk beskrivning av den förordade
åtgärdslösningen.
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-03-25

23

Sammanträdesprotokoll

§ 38 forts
Oljebergrum 132, Karlskrona 5:17 Bryggarberget
Miljökonsekvensbeskrivningen och den tekniska beskrivningen kan till stor
del baseras på det underlag som tagits fram inom huvudstudiens ram. I
arbetet med tillståndsansökan ska samråd genomföras med länsstyrelsen
och miljökontoret samt med ”enskilda som kan antas bli särskilt berörda”.
Det kan också komma att krävas ett så kallat utökat samråd.
Miljöprövningen för stängning beräknas kunna ske 2015.
Under 2014/2015 i avvaktan på slutligt beslut från Miljödomstolen krävs
bland annat följande åtgärder:
-förberedelser för ansökan till Miljödomstolen (ansökan, beskrivningar,
samråd mm)
-inventeringar av miljöstörande material inuti och utanför anläggningen,
upprättande av rivningsplan och rivningsanmälan
-kontroll och eventuella åtgärder för befintlig bäddvattenledning
I samband med detta arbete krävs anlitande av juridisk expertis och
miljöexpertis.
Beräknad kostnad 2014: 450 000 kr.
Följande åtgärder planeras 2015:
-slutansökan och huvudförhandling i Miljödomstolen
-besvarande av remissyttranden
-projektering och upphandling av hydraulisk avledning och
demonteringsarbeten (teknisk projektering, framtagande av
förfrågningsunderlag och upphandling)
Beräknad kostnad 2015: 300 000 kr
Följande åtgärder planeras 2015/2016:
-anläggning och anslutning av hydraulisk avledning
-demontering/rivning och omhändertagande av miljöstörande material
-plomberingsarbeten (evakueringsschakt, ventilationstrumma och
tunnelinslag)
Beräknad kostnad: ca 2,4 mnkr (osäker kostnad, där den största
osäkerheten rör behovet av plombering samt i vilken utsträckning
entreprenören kan tillgodogöra sig och återanvända utrivna
anläggningsdelar som läckvattenpumpar, rördelar mm.)
Det bör också finnas en beredskap hos kommunen att ompröva ovan
beskrivna avvecklingsinsatser om det senare i processen och vid mer
detaljerade studier skulle framkomma tekniska, miljömässiga eller juridiska
hinder för att fullfölja de beskrivna avvecklingsinsatserna.
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§ 38 forts
Oljebergrum 132, Karlskrona 5:17 Bryggarberget
En avvecklad anläggning kommer även i framtiden att kräva kontinuerligt
underhåll.
Frågan om möjligheter till och intresse av att lagra värme eller kyla i
anläggningen för återvinning, har ställts till Affärsverken.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att genomföra avvecklingsåtgärderna avseende Oljebergrum 132 enligt
ovan
2. att anvisa medel upp till 450 000 kronor för genomförande av beskrivna
åtgärder 2014
3. att anvisa medel upp till 300 000 kronor för genomförande av beskrivna
åtgärder 2015
____________
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§ 39
Diskussionspunkt: Återremisser från Kommunfullmäktige

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

TN.2012.1263.825

§ 40
Svar på medborgarförslag: Bryggor och kustnära infrastruktur
Svante Rosén, Karlskrona, föreslår att Karlskrona kommun och Region
Blekinge stoppar fortsatt förfall och kapitalförstöring av bryggor och
infrastruktur som framförallt försvarsmakten byggt under 1900-talet men
även av anläggningar från tidigare industriell verksamhet (stenindustri).
Förslagsställaren anser att EU:s regionala utvecklingsprogram och fonder
kan bidra till underhåll och upprustning. Ägar- och
nyttjanderättsförhållanden bör i sammanhanget ses över och uppdateras.
Besöksnäringen och satsningen på en attraktiv och levande skärgård är
viktiga argument för föreslagen satsning.
Tekniska förvaltningen håller med förslagsställaren att anläggningar och
infrastruktur i skärgården för närvarande står och förfaller och inte vårdas
och tas tillvara. Därför borde ett första stag vara att tillsätta en utredning
som klarlägger värdet av olika anläggningar i relation till besöksnäring och
entreprenörer inom skärgårdsområdet samt i relation till fritidsbåtslivet och
gästhamnsverksamheterna inom Blekinge arkipelag. En sådan utredning
skulle också föreslå vilka anläggningar som bör prioriteras och vilka
resurser och förutsättningar som krävs för att vidmakthålla och utveckla
dessa. Med ett genomarbetat utredningsresultat som stöd kan planer
utvecklas och bidrag sökas för kommande satsningar.
Yrkande
John-Erik Danerklint (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
utredning.
Proposition och beslut
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) 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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§ 41
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
1. Förlikningsavtal mellan å ena sidan Saltö Skuta AB och å andra sidan
Karlskrona kommun och Flytpontoner Sverige AB
TN.2008.181.554
2. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrift om:
a. Upphävande av Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter
1080 2010:187 samt 1080 2010:0384.
TN 18/14
b. 30 km/h vid gatorna Solrosvägen, Violvägen, Dalievägen,
Videvägen samt Riksvägen i Lyckeby, Karlskrona kommun.
TN 19/14
c. Förordnande av parkeringsövervakare
TN 20/2014
d. Tillfällig lokal trafikföreskrift om fordonstrafik förbjuden på Östra
Hamngatan mellan Ronnebygatan och Bastionsgatan.
TN 21/14
e. Tillfällig lokal trafikföreskrift om 30 km/h på Östra Hamngatan mellan
Ronnebygatan och Bastionsgatan samt på Kyrkogatan mellan
Bredgatan och Bastionsgatan.
TN 22/14
f. Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Kyrkogatans
södra sida mellan Bredgatan och Bastionsgatan.
TN 23/14
g. Parkering 10 minuter på Sunnadalsvägens södra sida.
TN 24/14
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§ 41 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
h. Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Kyrkogatans
norra sida utanför Kyrkogatan 6 – 10
TN 25/14
i.

Tillfällig lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud på Kyrkogatans
norra sida utanför Östra Vittusgatan 9.
TN 26/14

j.

Parkeringsförbud på Södra Bellevuevägen i Lyckeby.
TN 27/14

k. Parkeringsförbudszon på Södra Bellevuevägen i Lyckeby.
TN 28/14
l.

Parkering på Södra Bellevuevägen i Lyckeby.
TN 29/14

m. Parkering för rörelsehindrad på Södra Bellevuevägen i Lyckeby.
TN 30/14
n. Tillfällig lokal trafikföreskrift om att under en viss tid inte tillämpa
kommunens lokala trafikföreskrifter om parkering vid hamnplan vid
Östra Hamngatan (1080 2012 : 0922)
TN 31/14
o. Avgiftsbelagd parkering på Stortorget i Karlskrona.
TN 35/14
p. Upphävande av lokala trafikföreskrifter för avgiftsbelagd parkering
på Stortorget.
TN 36/14
q. Gågata på norra delen av Stortorget i Karlskrona.
TN 37/14
r. Parkering på Kungsmarksvägen i Karlskrona.
TN 38/14
3. Disposition av 2014 års klumpanslag till projekt Sturkö IP, anslutning
VA etapp 2.
TN.2013.873.344
_______
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§ 42
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens båtråd den 27 januari 2014
b. Tekniska nämndens trafikutskott den 6 februari 2014
c. Tekniska nämndens arbetsutskott den 25 februari 2014
d. Tekniska nämnden den 29 januari 2014

2. Länsstyrelsens beslut den 12 februari 2014, Dnr 555-474-2014
Anmälan om ändring/driftstörning gällande omläggning av ledning från
pumpstation Lagerhuset i Karlskrona kommun.
TN.2014.191.352
3. Länsstyrelsens beslut den 14 februari 2014, Dnr 581-3250-2013
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2014
i Karlskrona kommun.
TN.2013.1330.438
4. Länsstyrelsens beslut den 6 mars 2014, Dnr 431-726-14
Tillstånd till intrång i del av fornlämning RAÄ Karlskrona 77:1,
Drottninggatan, Karlskrona kommun
TN.2014.284.872
5. Länsstyrelsens beslut den 7 mars 2014, Dnr 555-710-2014
Underrättelse om driftstörning med anledning av rapporterad driftstörning
avseende bräddning vid pumpstation Havgårdsvägen
i Karlskrona kommun
TN.2014.299.352
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 februari 2014 § 43
Karlskrona 5:11, Oscarsvärn. Förhandsbesked för nybyggnad av
brandstation.
TN.2013.1486.299
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§ 42 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 24
Svar på medborgarförslag om att sätta upp en Bajamaja eller
motsvarande i Djupvik på Aspö.
TN.2010.1613.430
8. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 25
Svar på medborgarförslag om säker skolväg.
TN.2012.1368.312
9. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 26
Svar på medborgarförslag om att plåtskjulet på västra kajkanten i
Garpahamnen på Hasslö tas bort.
TN.2012.1116.339
10. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 27
Svar på medborgarförslag om en ramp på gröna bron vid
Galgamarkstrappan.
TN.2012.1051.311
11. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 28
Svar på medborgarförslag om en julgran till advent vid Infarten till
Karlskrona.
TN.2013.1273.310
12. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 30
Svar på medborgarförslag om upprensning och sanering kring
befästningen Hästöbatteriet vid reningsverket på Koholmen.
TN.2011.759.339
13. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 31
Svar på medborgarförslag om förstärkt belysning vid övergångsställen
på Drottninggatan.
TN.2013.199.317
14. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 32
Svar på medborgarförslag om att bredda grusbacken mellan Stålvägen
och Kardemummagatan – Kummingatan i Hässlegården.
TN.2013.386.339
15. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 33
Svar på medborgarförslag om regelbunden uppsamling av skräp som
samlats vid ”fickor” vid t ex brofästen och liknande inbuktningar runt
stränder i centrala Karlskrona.
TN.2012.1367.338
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§ 42 forts
Meddelanden
16. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 39
Hyresavtal rörande socialförvaltningens samlokalisering till kvarteret
Viborg.
TN.2013.1215.282
17. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 40
Internationellt program
TN.2013.851.105
18. Kommunfullmäktiges beslut den 13 februari 2014 § 42
Svar på motion om tillåtande av hundbad på allmänna badplatser.
TN.2012.1117.339
19. Kommunstyrelsens beslut den 4 mars 2014 § 67
Karlskrona kommuns försäljning av fastigheten Bommen 31.
TN.2012.6.253

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 19
__________
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§ 43
Övrigt
Belysning i cykelställ vid Aspöfärjan
Åke Håkansson (S) ställer fråga om det nya cykelstället vid Aspöfärjan där
belysningen inte fungerar. Vem ska betala elen för belysningen?
Trädgårdsavfall på kommunens mark
Åke Håkansson (S) ställer fråga om trädgårdsavfall med mera som
dumpas på platser gränsande till kommunens mark. Känner man till
problemen? Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att i de fall
förvaltningen får kännedom om problemen åtgärdas de.
________
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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 22 april 2014

§ 44. Information
-

a. Investeringsuppföljning per den 31 mars 2014 och prognos 2014

-

b. Projekteringsingenjörer staben

-

c. Entreprenör Gästhamnen
§ 45. Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnation av
Fyren/Tullskolan
§ 46. Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny gruppbostad Mölletorp
§ 47. Förslag till VA-plan Karlskrona kommun
§ 48. Lekplats Hoglands park
§ 49. Begäran om medel för säkerhetshöjande åtgärder på Verköbanan
§ 50. Ansökan om medel ur fågelmatsfonden 2014
§ 51. Svar på medborgarförslag: Hundrastplats i Spandelstorp
§ 52. Svar på medborgarförslag: Hundrastplats i parken Monsunen/Sunnavägen
§ 53. Svar på medborgarförslag: Hundrastplats på Rosenholm
§ 54. Svar på medborgarförslag: Sätta upp gatubelysning längs cykelvägen Lösens
kyrka mot Öljersjö längs Öljersjövägen
§ 55. Svar på medborgarförslag: Att gamla vackra Saltöbron blir belyst
§ 56. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 57. Meddelanden
§ 58. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdag den 22 april 2014 kl. 14.00 – 16.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)

ledamöter

Lotta Törnström (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S) §§ 44 – 48 t.o.m. kl. 16.05
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Anna Ottosson (M)
Göte Henriksson (SD)
Camilla Persson (S) §§ 49 – 58 kl. 16.06 – 16.55

Närvarande

ersättare

Camilla Persson (S) §§ 44 – 48 kl. 14.00 – 16.05
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin t.o.m. kl. 15.55
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
t.o.m. kl. 16.05
Projektchef Johan Stenér t.o.m. kl. 16.30
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd fr.o.m. kl. 14.20
Enhetschef park Göran Olofsson
Informatör TF Tina-Mari Eriksson kl. fr.o.m. kl. 14.25
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Lotta Törnström (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 44 - 58

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 44 - 58

Justeringsledamot

……………………………………
Lotta Törnström §§ 44 - 58

Tillkännagivande av protokollsjusteringen av har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Sammanträdesdatum
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april 2014 anslagits på
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§ 44
Information
-

a. Investeringsuppföljning per den 31 mars 2014 och prognos 2014
Ansvarig controller, Gun-Britt Sirbäck, informerar.

-

b. Projekteringsingenjörer staben
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

-

c. Entreprenör Gästhamnen
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.364.291

§ 45
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
ombyggnation av Fyren/Tullskolan
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden har den 5 mars 2014 i § 5 beslutat att lämna i
uppdrag åt tekniska förvaltningen att ansöka om projekterings- och
investeringstillstånd av ombyggnation av plan 2 och plan 3 i byggnaden
Fyren, Tullskolan.
Sedan Tullskolan totalrenoverades 2011/2012 har intresset för den
kommunala skolan stadigt ökat. Det aktuella elevantalet var den 29 januari
2014 180 elever och enligt nuvarande bedömning kommer elevantalet inför
läsåret 2014/2015 bli cirka 200 elever. Idag är lokalsituationen på
Tullskolan ansträngd då skolans personal varken har personalrum eller
arbetsrum, vilket innebär att den förväntade elevtillströmningen kan lösas
genom omdisposition av befintliga lokaler. För att kunna tillgodose de
ökade elevantalet behöver ytterligare tre nya klassrum tillskapas. Dessa
ytor finns tillgängliga på plan 2 och plan 3 i byggnaden Fyren men uppfyller
inte dagens krav för skolverksamhet och behöver därför byggas om.
I samband med förprojekteringen beräknades kostnaden för de planerade
åtgärderna till ca 4,5 mnkr. I kalkylen ingick kostnad för hiss, eftersom
ombyggnaden avser plan 2 och plan 3 i den aktuella byggnaden och det
saknas hiss idag. Ett färdigställande av projektet med denna omfattning av
åtgärder inom önskad tidsram var en omöjlighet varför lösningen istället
blev ett tillfälligt bygglov i tre år, vilket innebär att hiss ej behöver
installeras. Det tillfälliga bygglovet har stämts av med och godkänts av
handikapprådet. Tack vare detta beräknas istället kostnaderna landa på
cirka 3,5 mnkr. Den preliminära hyreskostnaden blir cirka 430 tkr/år.
Parallellt med ombyggnationen kommer en mer långsiktig plan för
Tullskolans möjligheter att möta den ökande elevtillströmningen att tas
fram. I den långsiktiga planen finns möjligheter att bygga till Fyren och i
den nya delen planera för installation av hiss, som är ett krav för en
långsiktig lösning. Åtgärderna som planeras att utföras på plan 2 och plan
3 kommer att fylla sin funktion även i den långsiktiga lösningen.
forts
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§ 45 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
ombyggnation av Fyren/Tullskolan

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnation av
byggnaden Fyren, Tullskolan
2. att den beräknade investeringsutgiften på 3 500 000 kronor, finansieras
med utökad investeringsram 2014 för fastighetsverksamheten.
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden
om investeringen inte fullföljs.
_________
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Kommunstyrelsen
Handikappförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.365.299

§ 46
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Handikappförvaltningen att
ansöka om projekterings- och investeringstillstånd för ny gruppbostad
(LSS-boende) i Mölletorp.
Handikappnämnden har i dagsläget en situation där antalet platser i
särskilt boende inte motsvarar behovet. Det har uppstått en situation där
risken för att inte kunna verkställa beslut om insats till gruppbostad, inom
rimlig tid, är verklighet. Konsekvenserna av detta kan bli
vitesförelägganden från IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).
För att möta denna efterfrågan på särskilt boende har nämnden behov av
att ytterligare ett antal lägenheter, initialt åtta stycken, färdigställs för de
sökandes behov.
Den planerade gruppbostaden i Mölletorp kommer att inrymma åtta
lägenheter samt gemensamhetsutrymme, miljöhus och lägenhetsförråd,
vilket motsvarar ca 750 m2 byggnadsyta. För att beviljat bygglov ska
kunna nyttjas måste gruppboendet vara inflyttningsklart senast i augusti
2015.
Baserat på de senaste årens erfarenheter från både byggande av
gruppbostäder i egen kommunal regi samt inhyrning av nybyggda
gruppbostäder i extern regi föreslår tekniska förvaltningen två alternativ för
att kunna tillgodose handikappförvaltningens beställning och behov:
Alternativ 1- bygga i egen kommunal regi:
Om tekniska förvaltningen bygger i egen regi beräknas investeringen
uppgå till 19 mnkr, med reservation för prisnivåer på inkomna anbud. Med
en avskrivningstid på 33 år och med en internränta på 2,5 % blir
internhyran cirka 1,4 mnkr per år, vilket motsvarar cirka 1 850 kr per m2.
Efter 15 år uppgår de sammanlagda hyresbetalningarna till 21 mnkr.
forts
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§ 46 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp
Alternativ 2 - tecknande av hyresavtal med extern fastighetsägare,
nyproduktion:
Tekniska förvaltningen tecknade i januari 2014 ett hyreskontrakt gällande
det av extern fastighetsägare nyproducerade gruppboendet i Västra
Gärde. Boendet inrymmer sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen
samt förråd och miljöhus. Detta hyreskontrakt har använts som ett
riktvärde på vad en extern förhyrning i närtid kan kosta. Hyreskostnaden
för detta 15-åriga kontrakt uppgår till 2 062 tkr per år, vilket motsvarar
2 731 kr/m2. Efter 15 år har kommunen till den externa fastighetsägaren
betalt sammanlagt 31 mnkr i årshyror, eventuella indexuppräkningar ej
beaktade. Jämfört med alternativ 1 ovan – en merkostnad på 10 mnkr.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar bifall på tjänsteskrivelsens tre första attsatser,
samt avslag på den fjärde attsatsen ”att uppdra åt tekniska förvaltningen
att handla upp en extern fastighetsägare och teckna ett hyresavtal på 15 år
inom de budgetramar som handikappnämnden beslutar om”.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för nybyggnad av
gruppbostad i Mölletorp
2. att utöka investeringsramen 2014/2015 för fastighetsverksamheten
med den beräknade investeringsutgiften på 19 mnkr.
3. att handikappförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden om
investeringen inte fullföljs.
__________
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

TN.2014.423.340

§ 47
Förslag till VA-plan för Karlskrona kommun
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
På uppdrag av Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden har
de båda förvaltningarna gemensamt arbetat fram ett förslag till VA-plan för
Karlskrona kommun. Styrgrupp för arbetet är presidierna i respektive
nämnd. Planen har i två omgångar varit på remiss till myndigheter,
organisationer och enskilda. Remisserna har samordnats med arbetet med
Fördjupning av översiktsplanen för Skärgården. De synpunkter som
inkommit ger vid hand att arbetet mottagits över förväntan positivt. Den
senaste remissrundan har medfört värdefulla synpunkter. Dock har de inte
medfört någon påverkan på planens utformning, då de istället bör hanteras
i annan ordning.
Då arbetet nu är färdigställt föreslås de båda nämnderna att för egen del
godkänna planen och vidare föreslå Kommunfullmäktige att anta
densamma.

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att godkänna VA-plan för Karlskrona kommun.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att anta VA-plan för Karlskrona kommun.
____________
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Fastighetsavdelningen
Akten

TN.2013.1477.332

§ 48
Lekplats Hoglands park
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen arbetar för närvarande med att upprätta handlingar
för byggandet av lekparken i Hoglands park. Investeringstillstånd till detta
beviljades i kommunstyrelsen den 28 januari 2014, KS.2013.547.332.
Det muntliga beskedet vid föredragningen var att lekplatsen
förhoppningsvis skulle stå färdig till Lövmarknaden 2014. Tidplanen för
projektet behöver korrigeras. Anledningarna till att projektet har dragit ut på
tiden är att de geotekniska förutsättningarna behövde utredas, eventuella
markföroreningar utredas samt färdigställande av mängdbeskrivning och
förfrågningsunderlag. För den fortsatta processen föreslås följande
aktivitets- och tidplan:
Klara handlingar: snarast möjligt
Upphandlingsprocessen inklusive avtalsspärr och avtalsskrivning: 50 dagar
Uppskattad byggtid: ~3 månader
Upphandlingen och avtalsskrivande genomförs om möjligt innan augusti
2014.
Byggstart: September.
Byggarbetsplats: September-november.
Fördelar: Hoglands park får stå orörd under stora delar av turist- och
utomhussäsongen.
Nackdelar: Sen invigning. Avslutande arbete kan eventuellt behöva flyttas
till efter vintern
Invigning: Senast juni 2015
Yrkande
Ordförande Tommy Olsson (KD) yrkar att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att ta fram förslag till utformning och utrustning av lekparken som
ligger inom beslutad investeringsram.
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar på återremiss för vidare utredning.
forts
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§ 48 forts
Lekplats Hoglands park
Åke Håkansson (S) och Lars-Göran Forss (M) bifaller Gunilla Ekelöfs (FP)
yrkande om återremiss.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska återremitteras.

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare utredning.
__________
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Kommunstyrelsen
Gata/parkavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.415.532

§ 49
Begäran om medel för säkerhetshöjande åtgärder på Verköbanan
Gata/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
I samband med uppstarten av trafikeringen på Verköbanan har operatören
Green Cargo anmärkt på säkerheten vid ett antal plankorsningar. I
sammanhanget ska nämnas att kommunen erhållit ”Beslut om
skyddsanordning i plankorsning” från Trafikverket för samtliga
plankorsningar (se bilaga). Vidare är banan i sin helhet godkänd av
Transportstyrelsen. Banan är projekterad av Vectura och projektet har letts
av Trafikverket, som också har haft ansvar för banan under byggtiden och
lämnat över banan till kommunen efter projekttidens slut.
Trafikverket hävdar att banan uppfyller samtliga krav vad avser utformning
gällande säkerhet m.m. Green Cargo önskar en högre säkerhet vid
Ringövägen, Ängholmsvägen samt vid Verköskolan. Som argument för
detta anger man främst riskerna för tredje person och särskilt med tanke
på att banan under många år saknat trafik. Efter studier på plats anser vi
att Green Cargos synpunkter är relevanta, särskilt med tanke på att många
barn rör sig i området kombinerat med de långa bromssträckor som
godståg har.
Verköbanan har rustats upp genom EU-projektet Baltic-Link Motorways of
the Sea (MoS) och avslutades 2013-10-31 med slutkonferens 2013-10-25.
Trafikverket har aviserat högre kostnader än budget men slutredovisningen
är ännu ej klar.
Green Cargos utlåtande är baserat på att högsta tillåtna hastighet är 10
km/h från södra Ringö och till Verkö terminalområde.
Tekniska förvaltningen anser att om säkerheten skall förbättras bör det
göras så att tågen kan köra i 30 km/h hela sträckan ut till Verkö
terminalområde, vilket banan är dimensionerad för, och föreslår därför att
följande korsningar förses med bomanlägggning Ringövägen, Ängholmsvägen, Södra Backen och Verköskolan samt att gångöverfarterna vid
Norra Ringö och Stationsvägen förses med ljud- och ljussignaler.
Trafikverket bedömer kostnaden för höjning av säkerheten vid
ovannämnda korsningar till ca 5 000 000 kronor.
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§ 49 forts
Begäran om medel för säkerhetshöjande åtgärder på Verköbanan
Britt Hagström (M) informerar om korsningarnas korrekta namn.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att anslå 5 000 000 kronor till ökad trafiksäkerhet vid Ringövägen,
Ängholmsvägen, Norra Backen, Södra backen/ Verköskolan och
gångöverfarterna vid Norra Ringö och Stationsvägen, samt
2. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för dessa åtgärder.
____________
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Kommunstyrelsen
Gata/parkavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.356.046

§ 50
Ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2014
Det finns idag 3 fågelflottar och 19 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.
Elkostnaden är för att hålla en vattenpump igång och därmed isfritt.
Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp ombesörjer
fågelmatningen och underhållet av fågelborden.
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 holkar
Fågelmat
Summa

44 200: 6 500: 2 000: 2 500: 5 000: 82 000: 142 200:-

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2014.
____________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-04-22

15

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Gata/parkavdelningen
Akten

TN.2013.1379.310

§ 51
Svar på medborgarförslag: Hundrastplats i Spandelstorp
Annicka och Stefan Frisell i Spandelstorp, har lämnat in rubricerat
medborgarförslag till kommunen. Förslagsställarna föreslår anläggande av
en hundrastplats i Spandelstorp då det i området finns många hundägare
som önskar detta.
Karlskrona kommun har i dagsläget två hundrastgårdar, belägna i
Amiralitetsparken respektive Wämöparken. Anläggningskostnad för en
hundrastgård är mellan
50 000 kr och 100 000 kr.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning av
hundrastgård i Spandelstorp.

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

TN.2014.412.310

§ 52
Svar på medborgarförslag: Hundrastplats i parken
Monsunen/Sunnavägen
Ulf Sejlert i Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. Förslagsställaren föreslår anläggande av en hundrastplats i
parken Monsunen vid Sunnavägen då ”en konflikt har uppstått mellan
nyttjare av parkområdet. Hundägarna låter sina hundar göra sina behov i
parken där barnen leker och spelar boll”.
Karlskrona kommun har i dagsläget två hundrastgårdar, belägna i
Amiralitetsparken respektive Wämöparken. Anläggningskostnad för en
hundrastgård är mellan 50 000 kr och 100 000 kr.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning av
hundrastgård i parken Monsunen vid Sunnavägen.

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

TN.2013.1270.310

§ 53
Svar på medborgarförslag: Hundrastplats på Rosenholm
Peter Kullring i Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. Förslagsställaren föreslår anläggande av en, alternativt två
hundrastplatser på Rosenholm söder om Frivillighuset. Förslagsställaren
föreslår att Bygg- och anläggningsprogrammet skulle kunna utföra arbetet.
Karlskrona kommun har i dagsläget två hundrastgårdar, belägna i
Amiralitetsparken respektive Wämöparken. Materialkostnad för
anläggande av en hundrastgård är kring 50 000 kr.
Tekniska förvaltningens investeringsbudget medger ej nyanläggning av
hundrastgård i Rosenholm även om arbetet utförs av bygg- och
anläggningsprogrammet.

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

TN.2013.1383.317

§ 54
Svar på medborgarförslag: Sätta upp gatubelysning längs cykelvägen
Lösens kyrka mot Öljersjö längs Öljersjövägen
Annica Maria Johansson, Rödeby, har lämnat in rubricerat
medborgarförslag till kommunen. Förslagsställaren föreslår att
gatubelysning sätts upp längs cykelvägen från Lösens kyrka till Öljersjö.
Investeringskostnad för anläggning av gatubelysning längs föreslagen
sträcka uppgår till flera hundratusen kronor.
Tekniska förvaltningen saknar investeringsmedel till nyuppsättning av
gatubelysning längs föreslagen sträcka.

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

TN.2014.19.317

§ 55
Svar på medborgarförslag: Att gamla vackra Saltöbron blir belyst
Roland Törnquist i Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag
till kommunen. Förslagsställaren föreslår att gamla Saltöbron belyses i
”själva valvet och även en ljussättning som följer räcket på bron”.
Investeringskostnad för ljussättning av Saltöbron som förslagsställaren
föreslår uppskattas till mellan 100 000 kr och 200 000 kr.
Tekniska förvaltningen saknar investeringsmedel till konstnärlig belysning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
__________
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§ 56
Anmälan om delegeringsbeslut
1. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar till
investeringsprojekt Hörslinga Telenor Arena.
TN.2014.319.821
2. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7 000 000 kronor till investeringsprojekt Pst Kestorp.
TN.2014.317.352
3. Beslutsattestanter fr. o m 2014-03-19
TN.2014.151.002
4. Disposition av 2014 års anslag Åtgärder Skärgårdshamnar/Muddring
till investeringsprojekt Utveckling Skärgårdshamnar
Handelshamnen o Verkö 2014.
TN.2014.335.559
5. Disposition av anslag för Förnyelse Stadsträd/Parker 2014
till investeringsprojekt Trädbyte Drottninggatan 2014.
TN.2014.336.339
6. Disposition av 2014 års anslag för Klumpanslag till investeringsprojekt
Lotsbrygga Stumholmen 2014.
TN.2014.337.556
7. Disposition av 2014 års anslag för Klumpanslag Förnyelse
Gatubelysning till investeringsprojekt Gatubelysning 2014.
TN.2014.338.317
8. Disposition av 2014 års anslag Åtgärder Skärgårdshamnar/Muddring
till investeringsprojekt Garpahamnen Vatten o Avlopp 2014.
TN.2014.343.344
9. Disposition av anslag för klumpanslag Muddring Hamnen 2010
till investeringsprojekt Saltö Kaj/hamnplanytor.
TN.2010.1288.825
forts
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§ 56 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2014 års anslag om 2 000 000 kr för Nya VA-ledningar
till projekt Nya serviser vatten
TN.2014.424.340
11. Disposition av 2014 års anslag om 2 000 000 kr för Nya VA-ledningar
till projekt Nya serviser avlopp
TN.2014.425.350
12. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7 000 000 kr till investeringsprojekt Pst Uttorp
TN.2014.426.352
_______
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§ 57
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 12 mars 2014
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 mars 2014
c. Tekniska nämnden den 3 mars 2014
d. Tekniska nämnden den 25 mars 2014
e. Tekniska förvaltningens samverkansgrupp 2014-04-02
2. Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2014, Dnr 555-871-2014
Angående anmälan om utökat geografiskt upptagningsområde för
Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun.
TN.2014.254.351
3. Länsstyrelsens beslut den 25 mars 2014, Dnr 434-4039-13
Angående sökt bidrag till renovering av fastigheten Rådhuset 1
i Karlskrona, Karlskrona kommun
TN.2014.362.224
4. Länsstyrelsens beslut den 25 mars 2014, Dnr 434-4038-13
Angående sökt bidrag till renovering av fastigheten
Karlskrona Tjurkö 1:25, Karlskrona kommun
TN.2014.363.224
5. Länsstyrelsens beslut den 26 mars 2014, Dnr 583-3409-2012
Beslut om statsbidrag för inköp och utrivning av Augerums kvarn
TN.2011.848.435
6. Länsstyrelsens beslut den 1 april 2014, Dnr 434-4027-13
Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid projektering av
byggnadsminnet varmbadhuset på fastigheten Nauckhoff 16,
Karlskrona kommun
TN.2014.419.292
forts
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§ 57 forts
Meddelanden
7. Länsstyrelsen Skånes beslut den 27 mars 2014, Dnr 551-16490-2013
Tillstånd enligt miljöbalken till produktion av fartyg och andra produkter i
plast, stål och aluminium
TN.2013.877.427
8. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 25 februari 2014 § 27
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd.
TN.2011.378.109
9. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 5 mars 2014 § 3
Beslut angående ombyggnad av personalpentry vid Vämöskolan
TN.2014.326.291
10. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 5 mars 2014 § 4
Beslut angående ombyggnad av hemkunskapssal på Rosenfeldtskolan
TN.2014.325.291
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 5 mars 2014 § 5
Beslut angående ombyggnad av plan 2 och 3 (Fyren), Tullskolan
TN.2014.324.291
12. Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014 § 44
Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare att hitta till
Senoren, Möcklö
TN.2013.130.246
13. Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014 § 52
Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy
TN.2013.40.163
14. Kommunfullmäktiges beslut den 20 mars 2014 § 55
Bergåsa planskildhet, begäran om utökad budgetram och
investeringstillstånd
TN.2011.378.109

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 14
__________
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§ 58
Övrigt
Karlskrona Hockeyklubb KHK
Åke Håkansson (S) ställer fråga om hur förvaltningen tänker agera
avseende ekonomisk hjälp till KHK. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
svarar att en arbetsgrupp har fått i uppgift att ta fram beslutsunderlag till
kommunstyrelsens arbetsutskott tisdag den 29 april.
Förhandlingar med Stena Line
Åke Håkansson (S) ställer fråga om hur förhandlingarna med Stena Line
ligger till. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att andra mötet
genomförs den 6 maj då förhandlingarna påbörjas.
Belysning Drottninggatan
Claes-Urban Persson (S) lyfter ett medborgarförslag som avslagits av
både tekniska nämnden och kommunfullmäktige gällande belysning på
Drottninggatan. Claes-Urban menar att det, trots avslag, är ett angeläget
objekt att titta på. Förvaltningen bör prioritera åtgärder vid Drottninggatan
ur ordinarie belysningsbudget.
Energisparande LED-belysning
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om varför förvaltningen inte använder sig
av energisparande LED-belysning. Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd svarar
att förvaltningen kommer att testa sådan armatur.
Studieresa med tekniska nämnden
Ordförande Tommy Olsson (KD) informerar att måndag den 16 juni blir en
heldags studieresa för tekniska nämnden.
Val av Ipad eller HP-platta
Åke Håkansson (S) kritiserar att valet av platta kommer före utbildningen i
densamma, det är svårt att välja när man inte provat de olika plattorna.
Studiebesök på U-båten Neptun
John-Erik Danerklint (S) ställer fråga om förra årets inställda studiebesök
på U-båten Neptun kan bli av vid ett annat tillfälle. Ordförande Tommy
Olsson (KD) ger gatu/parkchef Karl-Johan Svärd i uppdrag att undersöka
möjligheterna att genomföra ett sådant studiebesök.
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Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 27 maj 2014

§ 59. Information
-

a. Övergångsställen och fartdämpande hinder

-

b. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen
Mätperiod 2013.12 – 2014.03

-

c. Studieresa den 16 juni
§ 60. Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per april 2014
§ 61. Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp
Mölletorp – Kättilsmåla
§ 62. Extra anslag för VA-utbyggnad Svarta byn, Gullberna Park
§ 63. Trafikreglering med gångfartsområde vid korsningen
Kyrkogatan/Östra Hamngatan samt införande av bussparkering och parkering
högst 1 timme vid samma plats
§ 64. Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentret
Wachtmeisters varuintag
§ 65. Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen – Verkövägen
§ 66. Svar på medborgarförslag: Utsmyckning kring gästhamnen

§ 67. Svar på medborgarförslag: Bygg en gångbro över järnvägen
vid Gullberna
§ 68. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 69. Meddelanden
§ 70. Avyttring andelar BRF Hjulhammar
§ 71. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdag den 27 maj 2014 kl. 14.00 – 17.15

Beslutande

Ordförande
Ordförande
2:e v ordf.

Åke Håkansson (S) § 59 a kl. 14.00 - 14.45
Gunilla Ekelöf (FP) §§ 59 b – 71 fr.o.m. kl. 14.45
Åke Håkansson (S) §§ 59 b – 71 fr.o.m. kl. 14.45

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) §§ 59 – del av 61 t.o.m. kl. 16.30
Paul Cederholm (KD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M) §§ 59 – del av 61 t.o.m. kl. 16.30
Anna Ottosson (M) § 59 a kl. 14.00 - 14.45
§§ 62 - 71 kl. 16.30 – 17.15
Margareta Olin Mattson (S)

Närvarande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Anna Ottosson (M) § 59 b - 61 kl. 14.45 -16.30
Göte Henriksson (SD)
Reine Svensson (V) §§ 59 – del av 60 t.o.m. kl. 16.00

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Anders Kumlin
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson t.o.m.
kl. 17.00
Hamnchef Bo Lindsjö t.o.m. kl. 16.00
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd kl. 14.30 – 16.00
Vik. nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

John-Erik Danerklint (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 59 - 71

Ordförande

…………………………………...
Åke Håkansson § 59 a

Ordförande

……………………………………
Gunilla Ekelöf §§ 59 b - 71

Justeringsledamot

……………………………………
John-Erik Danerklint §§ 59 - 71

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Sammanträdesdatum
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juni 2014 anslagits på kommunens
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§ 59
Information
-

a. Övergångsställen och fartdämpande hinder
Trafikingenjör Lars Olofsson informerar.

-

b. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod
2013.12 – 2014.03

-

c. Studieresa den 16 juni
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
HR-specialist TF
Akten

TN.2014.196.042

§ 60
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck, föredrar ärendet. Fastighetschef
Anders Kumlin, gatu/parkchef Karl-Johan Svärd, hamnchef Bo Lindsjö
samt VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar därefter respektive
avdelnings delårsrapport.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde den 20-21 november 2013 mål för 2014 i
samband med budget och plan för åren 2014-2016.
Kommunfullmäktige har antagit mål för Tekniska nämndens verksamheter
för 2014 som styr mot god ekonomisk hushållning. Uppföljning av dessa
mål för denna period redovisas i matrisen nedan. Tekniska nämnden har
utarbetat ett målprogram för mandatperioden 2011-2014.
Nämnd/Bolag

Rubrik

Samtliga nämnder Övergripande
och bolagsstyrelser ekologiska mål

Mål

Nämnd Planerad aktivitet

Vi ska bevara
TN
naturens
produktionskapacit
et och värna
mångfalden i
naturen

Genomförd Pågår Ej påbörjad Kommentar
(ange x)
(ange x) (ange x)

Arbetat fram skötselplaner x
för kommunens tätortsnära
skogar, sköter kommunens
natura 2000 områden och
naturreservat

x

Löpande

Ny fiskväg Karlskrona
vattenverk

x

Projektering pågår

Utrivning damm Augerums
kvarn

x

Förvärv pågår

forts
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§ 60 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
Övergripande
ekologiska mål

Samtliga nämnder Övergripande
och bolagsstyrelser ekonomiska mål

Samtliga nämnder Övergripande
och bolagsstyrelser sociala mål

Vi ska minska
TN
miljöpåverkande
utsläpp från
samhällets
produktion och
energianvändning

Vi ska minska
TN
spridningen och
nyanvändningen
av ämnen och
material som
hämtas ur
berggrunden
Soliditeten ska
TN
minst bibehållas
under
planperioden
Vi ska ha årliga
TN
resultat under åren
2014 – 2016 som är
positiva.
Inriktningen är att
resultatet på sikt
ska motsvara minst
2 procent av
skatteintäkter och
statsbidrag.
Vi ska ha en god
folkhälsa

Samtliga nämnder Övergripande
Kommunens
TN
och bolagsstyrelser personalpolitiska samlade
mål
verksamheter
arbetar med
perspektiv
"Kompetens" i det
personalpolitiska
programmet under
2014

Senast 2015 ska
Karlskrona kommuns
fastighetsbestånd vara
oberoende av fossila
bränslen.

x

Kommer ej att uppfyllas Jämjö kyrkskola kommer att
kvarstå då politiken valt att
undanta denna fastighets
konvertering av oljeeldning
till annat bränsleslag.
Skolan kommer att
avvecklas enligt plan 2018.

Energiförbrukningen för
värme i KWh per kvm och
år i kommunens fastigheter
och anläggningar skall
minska.

x

Utbyte av gatubelysning
x
från kvicksilverarmaturer till
högtrycksnatriumarmaturer
samt dimring av belysning
nattetid

x

Årlig minskning har skett
sedan mätningarna
startade 2005, dock planar
kurvan ut alltmer och det blir
svårare och svårare att nå
målet. Skillnaden mellan
2012
och 2013
var 1 kWh,
Löpande.
Klimp-projekt
avslutat.

Pumpoutstation i
gästhamnen samt station
för tömning av
husbilstankar
Minska andelen
tillskottsvatten till
avloppsnätet
Sortering hushållsavfallöka andelen flerfamiljshus
och
enskildaavhushåll
Återvinning
schaktmassor och
återanvändning av gammal
asfalt

x

Lova-bidrag 50%

x

Mindre kemikalier blir
resultatet

Enligt budget

x

Enligt budget

x

Upprustning av
fritidsbåtsanläggningar och
gästhamnar
Cykelstrategi

x

Parkytor och leder skall
utvecklas och underhållas
Administrativ personal
utbildas i stresshantering,
utbildning i ledarskap för
nya arbetsledare

x

Kompetensmål per enhet
utarbetas och genomförs

x

x
x

x

Kräver finansiering och
medverkan av övr nämnder

x

forts
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§ 60 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
Nämnd/Bolag

Rubrik

Mål

Samtliga nämnder Attraktiv livsmiljö Vi ska ha
och bolagsstyrelser
kommuninvånare
som anser att de
har inflytande

Vi ska ha
kommuninvånare
som anser att
kommunens
verksamheter är
bra och
servicenivån hög

Nämnd Planerad aktivitet

Genomförd Pågår Ej påbörjad Kommentar
(ange x)
(ange x) (ange x)

TN

x

TN

Rekrytering av
kommunikatör och aktivt
arbetat med information
kring projekt och
verksamhet, hantering av
flera medborgarförslag,
mycket
massmediakontakter

x

Utveckling av e-tjänster

x

Båtråd, abonnentråd, BRÅ
mfl-utveckla samarbetet

x

Andelen planerat underhåll
på fastigheter,ledningsnät,
hamnar och vägar ska öka
x

Introduktion av
x
felanmälansapp, arbetar
med att bättre nå ut med
information via hemsidan,
Vi ska ha nöjda
kommuninvånare
som anser att
Karlskrona
kommun är en bra
plats att leva och
bo i

Upprustning av
kommunens lekplatser
samt
handikappanpassning av
större lekplatser,
handikappanpassning av
gångöverfarter, med i
lokala BRÅ - arbetar med
ökad trygghet genom
trygghetsröjningar och
utökiad belysning.
Satsning på städning av
staden samt mekanisk
ogräsbekämpning,
framtagning av
blomsterprogram,
förbättrad snöröjning
vintertid, belyst
snmöröjning och
sandupptagning ur ett
jämställdhetsperspektiv

Vidareutveckling av
felanmälansapp pågår.
x

x

x

x

x

Utveckling av ställplatser x
för husbilar och utökning av
antalet båtplatser
Miljö- och
byggnadsnämnden,
Affärsverken
Karlskrona AB,
Tekniska nämnden

Kommunstyrelsen, Snabba
Miljö- och
kommunikationer
byggnadsnämnden,
Tekniska nämnden

Vi ska utveckla
staden i vattnet

Vi ska utveckla
hållbar
infrastruktur,
hamnar, IT och
transporter

TN

Utbyte av träd på Trossö
x
fortgår enligt plan,
konstnärlig belysning och
uppröjning vid
Klockstapeln
Utveckling av Karlskronas
stadsmarina

x

x

Öka antal gästnätter i
gästhamnar

x

Upprustning av
fritidsbåtsanläggningar och
gästhamnar

x

Ombyggnadsprojekt
Bergåsa

x

Upprustning av järnväg till x
Verkö samt byggnation av
omlastningsterminal
Tillskapa båtpendlarplatser x
Utveckling i
Upplevelsernas
Karlskrona AB,
Karlskrona
Tekniska nämnden,
Affärsverken i
Karlskrona AB

x

se ovan
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§ 60 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 76,3 mnkr
enligt kommunledningens ständiga budget den 31 mars 2014.
Kompensation för nytt löneavtal fr.o.m. den 1 april 2014 är inte reglerat i
kommunbidraget men de nya lönerna är inkluderade i prognos 2014.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 0,8 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2013
Hemställan har gjorts till kommunfullmäktige om att överskottet från bokslut
2013 på +214 tkr för tekniska nämndens verksamheter ska överföras till
2014 samt att underskottet med anledning av nedskrivning av hyresfordran
på Strandgården -1 026 inte ska överföras till 2014. Beloppen är inte
medräknade i budgetramen för 2014.
Prognos 2014 budgetavvikelse +/- 0 för Tekniska nämndens verksamheter
exklusive VA-verksamhet.
Budgetavvikelse för Tekniska nämndens verksamheter exkl.
VA-verksamhet för perioden, +3 294 tkr.
minus = negativt resultat i tkr

Vht-område TF

Resultat

Budget-

för perioden

omslutning

avvikelse

inkl

mot budget

kommunbidrag

Centrala verksamheter
Gata/park
Hamn

394

12 298

1 358

100 798

-2 690

22 206

Fastighet

3 562

461 687

Renhållning
Summa

671
3 294

51 375
648 364

Budgetavvikelsen för perioden beror till största delen på följande
Centrala verksamheters positiva avvikelse på +0,4 mnkr beror på att
Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning till
pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
Återhållsamhet avseende anlitande av externa konsulter.
Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +1,4 mnkr beror på
Lägre kostnader för planerat underhåll med anledning av medveten
återhållsamhet för att kunna möta akuta insatser när app för felanmälan
införs.
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-05-27

9

Sammanträdesprotokoll

§ 60 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
Ökade kostnader för akut beläggningsunderhåll med 465 tkr, jämfört med
budgeterade på 875 tkr. Orsaken är att vintern varit relativt mild och dåliga
beläggningar i kombination med växelvis milt och kallt väder har resulterat i
många beläggningsskador.
De större budgetavvikelserna för fastighetsavdelningen är:
 Akut underhåll -1,5 mnkr och består främst av ökade kostnader för
fukt och mögel.
 Planerat underhåll +1,3 mnkr på grund av att färre underhållsprojekt
har genomförts för perioden än planerat.
 Värme/el understiger budget med +4,2 mnkr och de avgörande
faktorerna till avvikelsen är det dagliga energieffektiviseringsarbetet,
den yttre klimatpåverkan samt lägre driftkostnader med anledning
av investeringar i energi- och underhållsprojekt.
Hamnavdelningens negativa avvikelse på -2,7 mnkr beror på:
 Försenad implementering av hamnsystem
 Lägre intäkter med anledning av färre anlöp av kabelbåtar till ABBkajen under perioden men anlöpen är planerade senare under året.
 Effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr har inte
kunnat verkställas under perioden. Avtal med operatörer för
sjöfarten ska skrivas gällande avgifter för fartyg och gods som
anlöper eller passerar kommunens hamnområde. Avtalen kommer
att fullföljas under året. Prognosen är att effektiviseringskravet
kommer att uppnås.
Renhållningens budgetavvikelse på +0,7 mnkr beror på lägre
entreprenadkostnader än budgeterat.

Prognos 2014, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet.
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, +3 032 tkr.
minus = negativt resultat i tkr

Vht-område

Resultat
för perioden
avvikelse
mot budget

Vatten- och avlopp

Budgetomslutning
inkl
kommunbidrag
3 032

140 650
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§ 60 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
VA-verksamhetens positiva avvikelse på +3 mnkr beror på:
 Konsumtionsavgifterna ligger lägre än budget och beror på en något
lägre försäljning än budgeterat under första tertialet 2014.




Budgetavvikelsen avseende verksamheterna vatten och avlopp
beror på en koncentration av arbete i egen regi med utbyggnad av
nya avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta har,
eftersom det är en investering, belastat investeringsprojekten för
nya serviser och färre drift/underhållsarbeten har utförts.
Avvikelsen inom finans beror på lägre räntekostnader än budgeterat
på grund av att den verkliga räntan är lägre än den preliminära
budgeträntan.

Investeringsramen för tekniska nämnden 2014 uppgår till 104,6 mnkr
inklusive avgiftsfinansierade investeringar. Investeringsutgiften för första
tertialen 2014 uppgår till 38,8 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till 333,6 mnkr
och totalt förbrukade investeringsmedel är 172,4 mnkr. Tekniska
nämndens bedömning är att 52,6 mnkr av investeringsanslaget är
pågående projekt vid årsskiftet och kommer att behöva föras över till 2015.
Under perioden har 22 investeringsprojekt avslutats till en investeringsutgift
på 13,1 mnkr och med en budgetavvikelse på -81 tkr.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen den 14 maj 2014.
Yrkande
Åke Håkansson (S) yrkar att det vid delårsrapporter även redovisas
konsultkostnader för respektive avdelning.
Proposition och beslut
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) ställer proposition på Åke Håkanssons (S)
tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
Åke Håkanssons (S) tilläggsyrkande.

Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god
ekonomisk hushållning
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§ 60 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning för
tekniska nämnden per april 2014
2. att godkänna budgetuppföljning 2014-04-30 i enlighet med bilagda
handlingar
3. att överlämna budgetuppföljning 2014-04-30 till revisionen
4. att det vid delårsrapporter även redovisas konsultkostnader för
respektive avdelning.
____________
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

TN.2013.658.344

§ 61
Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp
Mölletorp-Kättilsmåla
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
I samband med att Kättilsmåla avloppsreningsverk och vattenverk läggs
ner, och det byggs överföringsledningar mellan Kättilsmåla och Mölletorp,
kan ca 50 enskilda avlopp saneras. För att Lagen om allmänna
vattentjänster (LAV) skall gälla juridiskt för dessa fastigheter måste de
läggas in i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp. För alla
fastigheter som ligger innanför verksamhetsområdet gäller kommunens
VA-taxor och kommunen är skyldig att dra fram en VA-servis till
tomtgränsen eller tomtens omedelbara närhet.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att utöka kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt
upprättade kartor.
__________
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Kommunstyrelsen
VA/Renhållningsavdelningen
Akten

TN.2014.544.340

§ 62
Extra anslag för VA-utbyggnad Svarta byn, Gullberna Park
Trivselhus har förvärvat en del av detaljplaneområdet svarta byn på
fastigheten Gullbernahult 86, se bilaga 1. Området består av 30 tomter
varav en är bebyggd. Trivselhus har begärt VA-serviser till tomterna, vilket
kommunen är skyldig att utföra eftersom fastigheten ligger inom
kommunens verksamhetsområde.
VA-utbyggnaden beräknas kosta 2,4 mnkr. Tomterna är inte avstyckade så
anläggningsavgifterna uppskattas till 4 mnkr. Planerad byggstart är
september månad 2014.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att anslå 2,4 mnkr för VA-utbyggnad.
____________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-05-27

14

Sammanträdesprotokoll

Polismyndigheten i Blekinge län
Blekingetrafiken
Trafikingenjören
Akten

TN.2014.462.511

§ 63
Trafikreglering med gångfartsområde vid korsningen
Kyrkogatan/Östra Hamngatan samt införande av bussparkering och
parkering högst 1 timme vid samma plats
Trafikingenjör Lars Olofsson föredrar ärendet.
Under maj månad kommer arbetet med den nya utformningen av
Bastionsgatan som gångfartsområde att vara färdig. I samband med
ombyggnaden kommer också flera bilparkeringsplatser att anordnas på
Sparregården, avsedda för besökare till Marinmuseum.
Vid korsningen mellan Kyrkogatan och Östra Hamngatan har nyligen en
upphöjning färdigställts vars avsikt att skapa ett torg över körbanan för att
göra det säkrare och tryggare för gående att korsa gatan. Själva torgytan
innebär inga skyldigheter för fordonstrafikanter gentemot gående som är
på väg att korsa gatan, utan ansvaret ligger på den korsande fotgängaren.
Utifrån trafiksäkerhetsaspekter kan detta vara en bra lösning, medan det
kan innebära att gångtrafikanten får en ökad väntetid för att hitta en ledig
lucka i trafiken.
Eftersom det planeras en busshållplats för turistbuss på Kyrkogatans norra
del precis i anslutning till korsningen kan det förväntas att ett större antal
fotgängare vid vissa tider måste passera korsningen över till Stumholmen.
I syfte att underlätta för denna fotgängarström samt för övriga på väg till
Stumholmen föreslår tekniska förvaltningen att hela korsningen regleras
som gångfartsområde. I och med detta har fordonsförare väjningsplikt mot
gående samtidigt som de ska färdas i gångfart. Förutom detta ger en
reglering av hela korsningen som gångfartsområde en bättre möjlighet att
göra en tydligare skyltning till det gångfartsområde som gäller på
Stumholmen. Denna börjar och slutar då vid korsningen, vilket gör det
lättare för fordonsförare att uppmärksamma regleringen.
Förutom att reglera korsningen som gångfartsområde föreslår tekniska
förvaltningen även att ett antal bilparkeringsplatser, för uppställning max
en timme, skapas på Kyrkogatans södra sida i anslutning till korsningen.
Dessa platser skulle vara ett bra alternativ för besökare med kortare
ärenden till Stumholmen, exempelvis lunchbesökare. I den parkeringsforts
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§ 63 forts
Trafikreglering med gångfartsområde vid korsningen
Kyrkogatan/Östra Hamngatan samt införande av bussparkering och
parkering högst 1 timme vid samma plats
strategi som tekniska nämnden antog under 2012 finns inte entimmesparkering med som möjlig reglering. Tekniska förvaltningen önskar därför
införa denna möjlighet på ett fåtal platser där särskilt behov bedöms
finnas.
Yrkande
Åke Håkansson (S) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Lars-Göran Forss (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) ställer proposition på förvaltningens förslag
mot Åke Håkanssons (S) avslagsyrkande och finner att tekniska nämnden
beslutar enligt Åke Håkanssons (S) avslagsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå förvaltningens förslag att införa gångfartsområde i korsningen
mellan Kyrkogatan och Östra Hamngatan.
__________
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Kommunstyrelsen
Trafikingenjören
Akten

TN.2013.1496.511

§ 64
Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentret
Wachtmeisters varuintag
Hans Lineskär har kommit med ett medborgarförslag till Karlskrona kommun
där han föreslår att Arklimästaregatan stängs av för trafik vid korsningen
med Hantverkaregatan. Förslagsställaren menar att det med denna
förändring går att skapa en mer trafiksäker och attraktiv plats för fotgängare,
då ytan kan göras om till en torgbildning som möjliggör olika former av
uteaktiviteter. Trafiken föreslås stängas av fysiskt vid Hantverkaregatan i
form av en låg mur. På sträckan, från infarten till Wachtmeisters parkeringshus, föreslår förslagsställaren att det enbart blir tillåtet med varuleveranser.
Personbilstrafik som idag väljer Arklimästaregatan föreslås köra runt via
Dockegatan och angöra söderifrån.
Tekniska förvaltningen håller med om att det finns nackdelar med den valda
placeringen av varuintaget vid den västra entrén till Wachtmeister. I syfte att
underlätta för gående har dock korsningsområdet utformats som en upphöjd
korsning/torgyta för att gående och fordonsförare ska samspela.
Varuleveranser till Wachtmeister anländer i dagsläget söderifrån till
varuintaget, för att sedan fortsätta vidare på Arklimästaregatan norrut. Det
vore ur trafiksäkerhetssynpunkt olämpligt att låta varuleveranser backa hela
vägen från infarten till Wachtmeisters parkeringshus, varför dagens lösning
är att föredra.
Innan biltrafiken på Arklimästaregatan vid korsningen med Hantverkaregatan kan stängas av, måste en konsekvensutredning för trafiken
genomföras. Denna bör ingå i en större trafikutredning för centrala
Karlskrona där det pekas ut vilka gator som kan ha en utvecklingspotential
i en mer gångprioriterad riktning, samt vilka gator som även i framtiden bör
ha en trafikfunktion och vilka konsekvenser en eventuell avstängning av
exempelvis Arklimästaregatan kan få.
Yrkande
Åke Håkansson (S) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
kontakta ICA och påtala att de bör möjliggöra att deras varutransporter
kan köra in i deras varuintag, samt att uppdra till förvaltningen att öka
trafikövervakningen i området.
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§ 64 forts
Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid köpcentret
Wachtmeisters varuintag
Gunilla Ekelöf (FP) och Lars- Göran Forss (M) yrkar bifall på
Åke Håkanssons (S) tilläggsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) ställer proposition på Åke Håkanssons (S)
tilläggsyrkande och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
Åke Håkanssons (S) tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar enligt attsats 1 och 3, samt att attsats 2
”att medel tilldelas för att genomföra ovanstående trafikplan” utgår
och ersätts med attsats 4 ”att 300 000 kr tilldelas för att genomföra
ovanstående trafikplan”.

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
1. att tekniska förvaltningen får i uppdrag att kontakta ICA och påtala att
de bör möjliggöra att deras varutransporter kan köra in i deras
varuintag, samt
2. att uppdra till förvaltningen att öka trafikövervakningen i området.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en trafikplan för
centrala Karlskrona, där den framtida huvudstrukturen för gång-, cykel-,
kollektiv- och biltrafik läggs fast, samt
2. att 300 000 kr tilldelas för att genomföra ovanstående trafikplan.
3. att medborgarslaget härmed skall anses vara besvarat.
____________
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Kommunstyrelsen
Trafikingenjören
Akten

TN.2013.1380.512

§ 65
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen – Verkövägen
Trafikingenjör Lars Olofsson föredrar ärendet.
Lena Karlsson har lagt ett medborgarförslag om att skapa säkrare
övergångar för gående och cyklister över Verkövägen, bland annat vid
Hananäsvägen. Förslagsställaren önskar också att fler cirkulationsplatser
uppförs i Karlskrona och hon nämner framförallt korsningen mellan
Verkövägen och Stationsvägen.
Utmed sträckan mellan korsningen med Stationsvägen och Verkö
industriområde har de senaste tio åren totalt 54 personer skadats i 38
trafikolyckor. Av dessa 54 personer har 43 personer skadats i singelolyckor,
antingen som gående, cyklande eller i motorfordon. Av singelolyckorna har
samtliga utom en resulterat i lindriga skador. Av de 11 personer som
skadats i kollisionsolyckor har en person omkommit samt en person skadats
svårt. Samtliga dessa olyckor har varit kollisioner mellan motorfordon. Inga
gående eller cyklister har skadats i kollisionsolyckor med motorfordon.
De flesta trafikolyckor har inträffat i korsningen mellan Verköleden och
Stationsvägen, där totalt sju kollisionsolyckor inträffat under samma
tidsperiod. Samtliga dessa sju kollisionsolyckor har resulterat i lindriga
personskador. Utmed övriga sträckan av Verkövägen har fyra
kollisionsolyckor mellan motorfordon inträffat.
Trafiken på Verkövägen har ökat de senaste åren i och med att färjetrafiken också har ökat. Trafikmängden uppgick vid den senaste
mätningen i oktober 2013 till 4100 fordon/dygn. Andelen tung trafik utgör
11 %, vilket är en förhållandevis stor andel. En trafikmängd på 4000 fordon
per dygn, tillsammans med den höga andelen tung trafik utgör en stark
barriär för gående och cyklande som vill korsa Verköleden. Möjligheten att
korsa Verköleden planskilt mellan östra och västra Verkö finns vid gångtunneln vid Verköskolan men även vid Ringövägens norra korsning med
Verköleden. Vid korsningen med Ringövägens södra anslutning finns ett
övergångsställe och vid korsningen med Bengtsavägen finns en anlagd
gångpassage. För övrigt saknas anlagda gångpassager eller övergångsställen.
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§ 65 forts
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen – Verkövägen
Hastighetsmätning har genomförts på Verkövägen, i anslutning till den
södra korsningen med Ringövägen. Mätningen visar en medelhastighet om
57 km/h, en 85-percentil om 66 km/h men, vad allvarligast är, en maxhastighet på 134 km/h. Samtliga uppmätta hastigheter i anslutning till ett
övergångsställe, vilket är fallet vid mätpunkten, medför att risken att
omkomma för en fotgängare som blir påkörd är väldigt hög.
Verkö trafikeras av stadsbusslinje 6 som kör utmed Verköleden.
Hållplatser finns vid korsningarna med Toras väg, vid Verköskolan, norr om
Hananäsvägen, vid Ringövägens södra korsning vid Bengtsavägen samt
vid Ringövägens norra korsning.
Av trafiksäkerhetsskäl finns egentligen inga problem med att endast en av
plankorsningarna har övergångsställe, däremot är det ur tillgänglighetsskäl
inte bra då Verköleden är en stark barriär för framförallt gående. Övergångsställen är en bra åtgärd för att minska den väntetid som fotgängare behöver
vänta för att komma över en starkt trafikerad gata, men de måste då förses
med hastighetsdämpande åtgärder för att ha en god trafiksäkerhet.
Verköleden är en viktig väg för trafik till och från färjeläget, och den har i
och med detta en hög andel tung trafik, vilket gör att det är mindre lämpligt
att anlägga fartdämpande åtgärder som gupp på denna.
Eftersom de flesta platser där gående korsar idag har en bristfällig
utformning ur tillgänglighets- och trafiksäkerhetssynpunkt, bör dessa på sikt
förbättras för att erbjuda säkrare och tryggare passager för gående. Platser
som skulle kunna vara aktuella för detta är befintliga fotgängarpassager i
anslutning till bland annat busshållplatser. Även övergångsstället vid
Ringövägens södra anslutning bör på något sätt ses över, då hastigheten
vid denna korsningspunkt är alltför hög för att den ska vara lämplig för
övergångsställe. Ska övergångsstället vara kvar bör passagen förses med
någon form av hastighetssänkande åtgärd. Där kan en lämplig åtgärd vara
kamera för automatisk övervakning av hastigheten. Ansökan om
utplacering av sådana hanteras av Trafikverket. Inga av ovan nämnda
åtgärder finns i nuläget med i förvaltningens investeringsbudget.
Korsningen mellan Verköleden och Stationsvägen är starkt trafikerad och
dessutom olycksdrabbad. Den trafikeras också av busstrafik i linjetrafik,
både mot Lyckeby och mot Verkö. Eftersom korsningen är starkt trafikerad
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§ 65 forts
Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen – Verkövägen
blir busstrafiken tidvis fördröjd. En cirkulationsplats här skulle innebära
ökad trafiksäkerhet och minskad fördröjning för kollektivtrafiken. I nuläget
har kommunen inte heller här avsatta budgetmedel.
Då avsatta budgetmedel saknas, föreslår därför tekniska förvaltningen att
frågan om förbättrade gångpassager samt cirkulationsplats i korsningen
mellan Verköleden och Stationsvägen tas med i kommande
budgetdiskussioner.

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

TN.2013.1271.841

§ 66
Svar på medborgarförslag: Utsmyckning kring gästhamnen
Sara Ann Eriksén har föreslagit att sandlådan vid gästhamnen kompletteras
med några palmer i krukor och eventuellt uppfällbara solstolar av enkel,
traditionell modell med randig markisväv för optimal semesterkänsla mitt i
staden.
Hon föreslår att Karlskrona kommun skall erbjuda exempelvis
Blekingeplantan, Blomsterlandet m.fl. att sponsra var sin palm mot att de
får ett plakat på krukan som anger att det är de som står för denna.
Motsvarande föreslår hon för solstolarna som skall erbjudas möbelhandlarna
i staden som MIO, Design House m.fl.
Hon tycker att palmer visserligen inte är inhemska växter men har använts
som exotisk utsmyckning på offentliga platser i Karlskrona redan för 100 år
sedan.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Sandlådan som fanns i gästhamnen under säsongen 2013 var en tillfällig
installation. Under säsongen 2014 kommer en mindre sandlåda att
anläggas för barnens trivsel.
Det finns ett framtaget gestaltningsprogram för hela stadsmarinan som togs
fram i samband med detaljplanen. Det är detta som ligger till grund för
utformningen av markytor med exempelvis träd, markbeläggning etc.
Yrkande
Claes-Urban Persson (S) yrkar på återremiss med begäran att svaret ska
kompletteras med att besvara om exotiska växter tillåts i gestaltningsprogrammet och om sponsring är möjligt, samt att hänvisa till var
frågeställaren kan hitta gestaltningsprogrammet.
Anna Ottosson (M) yrkar bifall på Claes-Urban Perssons (S)
återremissyrkande.
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§ 66 forts
Svar på medborgarförslag: Utsmyckning kring gästhamnen
Proposition och beslut
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) 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
Projekteringsenheten
Akten

TN.2014.417.312

§ 67
Svar på medborgarförslag: Bygg en gångbro över järnvägen vid
Gullberna.
Bengt Tore Zetterquist föreslår att det byggs en gångbro över järnvägen
vid Gullberna. Han menar att alla som behöver gå från Kungsmarken till
affärscentrum i Vedeby/Lyckeby måste ta en omväg på minst en
kilometer för att passera järnvägsspåren. En gångbro över järnvägen skulle
underlätta väsentligt för många gående.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Karlskrona kommun har tillsammans med Trafikverket tagit fram en
åtgärdsvalsstudie för Karlskrona norra (Gullberna). Detta för att ett
resecentrum i Gullberna skulle få stor effekt på antalet resande och höja
kollektivtrafikens attraktionskraft.
De olika alternativ som presenteras i åtgärdsvalsstudien har alla en lösning
för gång- och cykeltrafik antingen över eller under järnvägen.
Åtgärdsvalsstudien bedöms kunna utgöra underlag för prioriteringar av
medel hos berörda organisationer inom den närmsta 10-årsperioden.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
___________
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§ 68
Anmälan om delegeringsbeslut
1. Tekniska förvaltningens beredskapsplan vid kris
TN.2013.1564.163
2. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Lyckeby begravningsbyrå.
TN.2014.457.299
3. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Hjulhammar akustikåtgärder
TN.2014.470.299
4. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
om 7 000 000 kronor till investeringsprojekt Arkeologi Johannishus
TN.2014.546.340
5. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
om 7 000 000 kronor till investeringsprojekt Extraarbeten Johannishus
TN.2014.547.340
6. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
om 7 000 000 kronor till investeringsprojekt Markköp reservvatten N-by
TN.2014.548.340
7. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar
om 7 000 000 kronor till investeringsprojekt Fiberutbyggnad m.m.
TN.2014.549.340
8. Disposition av 2013 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Holmsjö skola, värme o SRÖ
TN.2014.524.291
9. Disposition av 2014 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Spandelstorps förskola, värmesystem
TN.2014.525.290
forts

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-05-27

25

Sammanträdesprotokoll

§ 68 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2013 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Ramdala medborgarhus ventilation o SRÖ
TN.2014.526.299
11. Disposition av 2014 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Ramdala skola, ventilation by 1.
TN.2014.527.291
12. Disposition av 2013 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Fridlevstad förskola, värmesystem.
TN.2014.528.291
13. Disposition av 2013 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Rödebyskolan, ventilation och SRÖ.
TN.2014.529.291
14. Disposition av 2013 års anslag för utfasning av oljeanläggningar till
investeringsprojekt Rödebyskolan, värme hus D.
TN.2014.530.291
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter:
15. Karlskrona kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om högsta tillåtna
hastighet till 30 km/h på Infartsleden i Karlskrona.
TN 44/14
16. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om avgiftsbelagd parkering
på Drottninggatan i Karlskrona.
TN 45/14
17. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av
Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter vid Handelshamnen i
Karlskrona.
TN 49/14
18. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av
Karlskrona kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter vid
Östra Hamngatan och Kyrkogatan i Karlskrona.
TN 50/14
19. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering för bussar
under högst 3 timmar vissa delar av dygnet på Kyrkogatan i Karlskrona.
TN 51/14
forts
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§ 68 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
20. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering under högst
1 timme vid Kyrkogatans södra sida i Karlskrona.
TN 52/14
21. Karlskrona kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot
fordonstrafik samt tillfälligt upphävande av parkering på Stortorget i
Karlskrona.
TN 53/14
22. Beslutsattestanter fr.o.m. 2014-05-19
TN.2014.151.002

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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§ 69
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens båtråd den 28 april 2014,
Bilaga 1: Riktlinjer för avtal gällande småbåtshamnar, båtplatser,
bodar m.m.
b. Tekniska nämndens arbetsutskott den 15 april 2014
c. Tekniska nämnden den 22 april 2014

2. Länsstyrelsens beslut den 14 april 2014, Dnr 555-1230-2014
Underrättelse om driftstörning avseende avloppsledningshaveri i
Rödeby i Karlskrona kommun.
TN.2014.409.353
3. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 25 mars 2014 § 42
Bokslutsberedning 2013
TN.2012.246.041
4. Kommunstyrelsens beslut den 1 april 2014 § 84
Kommunala val
TN.2014.466.102
5. Kommunstyrelsens beslut den 1 april 2014 § 90
Kommunstyrelsens fortsatta hantering av de av kommunfullmäktige
fastställda målen för 2014
TN.2013.588.041
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 april 2014 § 93
Förslag till VA-plan för Karlskrona kommun
TN.2014.423.340
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§ 69 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 60
Svar på medborgarförslag om att anlägga ett övergångsställe
mellan hotell Park Inn och Skeppsbrokajen
TN.2013.1272.512
8. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 61
Svar på medborgarförslag om utmålning av parkeringsplatser på
Trossö
TN.2013.1274.315
9. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 62
Svar på medborgarförslag om bättre hantering av översvämning
TN.2011.642.359
10. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 63
Svar på medborgarförslag om att det ska finnas möjlighet att lämna
sopor och trasiga saker på Trossö
TN.2012.483.455
11. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 69
Nedskrivning av hyresfordran Träffpunkt Strandgården
TN.2014.22.299
12. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 70
Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
TN.2014.541.041
13. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 71
Utökad investerings- och låneutrymme för AB Karlskronahem
avseende Hammarbygården
TN.2014.276.299
14. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 72
Revidering av renhållningsordning för Affärsverken avseende Verkö
TN.2014.10.450
15. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 75
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2014
TN.2014.545.004
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§ 69 forts
Meddelanden
16. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 77
Utökad investeringsram samt investeringstillstånd avseende utbyggnad
av Nättrabyskolan
TN.2011.1285.291
17. Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2014 § 79
Svar på motion om Aspös miljö och utveckling
TN.2011.1293.430

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 17
__________
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Kommunstyrelsen
AB Karlskronahem
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.611.299

§ 70
Avyttring andelar i BRF Hjulhammar
Kommunen äger andelar i BRF Hjulhammar (Fortifikationsgatan)
motsvarande ca 40 % av föreningens utestående andelar. Den yta som
dessa andelar motsvarar, uppgår till 2 791 m2 och inrymmer 1 485 m2
äldreboende och 1 306 m2 kontorslokaler. Äldreboendet är befintligt på
plan 1 och 2, och kontorslokalerna återfinns på plan 3-5.
Under april 2014 lämnade äldreförvaltningen äldreboendet på plan 1 och 2
och de boende flyttade ut till det nybyggda äldreboendet i
Lyckeby – Handelsträdgården. Lokalerna har sedan dess stått tomma och
det finns ingen annan verksamhet i kommunen som har behov av dessa.
På plan 3 återfinns fastighetsavdelningen, som flyttade dit runt årsskiftet
2013/2014 – en samlokalisering av verksamheten från tre tidigare
lokaliseringar; Bredgatan, Gräsvik och Oskarsvärn. På plan 4 återfinns två
hemtjänstgrupper, kontor för områdeschefer inom äldreförvaltningen samt
med fastighetsavdelningen gemensamt kök och personalrum samt
konferensrum. Plan 5 är för närvarande uthyrt till extern hyresgäst
Humanus, som dock kommer att lämna lokalerna vid halvårsskiftet.
I centrala Karlskrona (Trossö) finns ett behov av smålägenheter. För att
säkerställa att de tomställda lokalerna på Hjulhammar blir just smålägenheter, vilket de redan är idag, väcktes frågan i strategiska lokalförsörjningsgruppen hur kommunen skall göra för att säkra att det blir just
smålägenheter och inget annat i framförallt det tomställda boendet. Svaret
på denna fråga är en riktad försäljning till AB Karlskronahem. Under våren
har därför representanter för kommunen, AB Karlskronahem samt externa
fastighetskonsulter och värderare tagit fram underlag för en oberoende
värdering som i slutändan skall leda till ett försäljningspris, som bägge
parter kan acceptera.
I ett första skede planerar AB Karlskronahem att renovera och bygga om
plan 1 och 2 till smålägenheter. På sikt är ambitionen att även plan 3-5
kommer att byggas om till smålägenheter. Totalt skulle fastigheten på sikt
kunna inrymma ett femtiotal smålägenheter.
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§ 70 forts
Avyttring andelar i BRF Hjulhammar
Kommunens andel i BRF Hjulhammar var den 31 december 2013 bokförd till
6 663 000 kr. I de förhandlingar som förts av ovan nämnda parter har man
kommit överens om ett försäljningspris på 7 000 000 kr.
Yrkande
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) yrkar följande tillägg: I köpeavtalet ska
inskrivas att de kommunala hyresgästerna skall fortsätta hyra lokalerna till
självkostnadshyra, så länge de är kvar i Hjulhammar.
Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Gunilla Ekelöfs
tilläggsyrkande.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att avyttra kommunens andelar
i BRF Hjulhammar till AB Karlskronahem till det fastslagna priset om
7 000 000 kronor.
2. att i köpeavtalet ska inskrivas att de kommunala hyresgästerna skall
fortsätta hyra lokalerna till självkostnadshyra, så länge de är kvar i Hjulhammar.
_________

Paragrafen anses omedelbart justerad.

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2014-05-27

32

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Projekteringsenheten
Akten

TN.2013.1477.332

§ 71
Övrigt
Hoglands park
Åke Håkansson (S) ställer fråga om lekplatsen Hoglands park.
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att det krävs miljöanmälan även
för denna förenklade variant av lekplats som förvaltningen planerar för i år
och att arbetet med en permanent lösning, inom budgetram med
miljösaneringskrav, pågår.
__________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 16 juni 2014

§ 72. Information
-

a. Investeringsuppföljning per 31 maj 2014 och prognos 2014

§ 73. Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 74. Detaljplan för del av Torstäva 13:25 Torsnäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 75. Yttrande länsgemensam Folkhälsopolicy
§ 76. Ansökan om bidrag för breddning av badplatsen och påfyllnad av badsand vid
Skärsjöns badplats i Tving
§ 77. Svar på medborgarförslag om att utplacera Karlskrona angöringsboj som
utsmyckning i rondellen vid Angöringen
§ 78. Svar på medborgarförslag: Ubåtstorn vid E 22 Angöringen
§ 79. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 80. Meddelanden
§ 81. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Säljö Udde, Säljö
Måndag den 16 juni 2014 kl. 09.15 – 10.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
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)
Jörgen Johansson (C)
Roger Poka (MP)

Tjänstgörande

ersättare

Göte Henriksson (SD)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M)
Anna Ottosson (M)
Margareta Olin Mattsson (C)
Reine Svensson (V)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Hamnchef Bo Lindsjö
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Projektchef Johan Stenér
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
Nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Claes-Urban Persson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 72 - 81

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 72 - 81

Justeringsledamot

……………………………………
Claes-Urban Persson §§ 72 - 81

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 72
Information
-

a. Investeringsuppföljning per 31 maj 2014 och prognos 2014
Ansvarig controller, Gun-Britt Sirbäck, informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, alla avdelningar
Akten

TN.2014.605.214

§ 73
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet. Rubricerat detaljplaneförslag är
översänt för samråd.
Planområdet har ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskrona och
har nära till Karlskrona centrum, vattnet och kommunikationer inom och
utanför staden. Detaljplanen utgör en första etapp i utvecklingen av hela
Pottholmen enligt planprogram för Pottholmen från 2012. Denna första
etapp av den nya stadsdelen har blandade funktioner för så som bostäder,
kontor, handel och service. Sammanlagt planeras för ca 440 bostäder,
kontor, handel och service, i huvudsak i 4-7 våningar. Syftet med
detaljplanen är att pröva förutsättningar för en förtätning av centrala
Karlskrona med en ny funktionsblandad stadsdel med ett integrerat
miljöanpassat byggande och hållbar utveckling med en hög ambitionsnivå.
Planen är omfattande och tekniska förvaltningens kommentarer
sammanfattas under respektive rubrik.
Förslag: Gator och trafik
Blekingegatan föreslås öppnas upp och göras genomgående för biltrafik
och ersätter därmed Borgmästarekajen som infartsgata. Borgmästarekajen
stängs för all biltrafik och görs om till ett gång- och cykelstråk. Korsningen
Blekingegatan/Järnvägstorget föreslås rätas upp något för en tydligare
koppling till Landbrogatan.
Pottholmen etapp 1 föreslås i huvudsak matas från Blekingegatan.
Parallellt med Blekingegatan tillkommer en ny lokalgata. Parallellgatan till
Blekingegatan föreslås få en utfart mot Järnvägstorget för att minska
belastningen för korsningen Blekingegatan/ Järnvägstorget. Parallellgatan
till Blekingegatan tillåter inte vänstersväng ut på Järnvägstorget. Mellan
kvarteren tillkommer nya lokalgator mot Borgmästarefjärden.
Samtliga entréer föreslås angöras med bil. Angöring och entréer till kvarter
1:s västra sida behöver studeras närmare med anledning av de
nivåskillnader som blir i anslutning till 34:an. Gång- och cykelvägen utmed
forts
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§ 73 forts
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Borgmästarekajen föreslås även ha tillgänglighet med bil för att nå de
entréer som finns utmed Borgmästarekajen.
Tekniska förvaltningens kommentar:
För att säkerställa att utfarter från kvarter hamnar på lokalgatorna och inte
mot Blekingegatan bör det vara utfartsförbud längs kvartersgränserna
utmed Blekingegatan.
Korsningen Järnvägstorget, Blekingegatan och Landbrogatan bör
kapacitetsberäknas utifrån den tillkommande trafikmängden samt med
tanke på det stora antalet bussar och även det ökande antalet korsande
fotgängare i nord-sydlig riktning (som fördröjer bl.a. vänstersväng österut
vilket kan skapa fördröjningar för busstrafik som ska rakt fram söderut).
Eventuellt bör även korsningen studeras med någon form av
kollektivtrafikprioriterad lösning.
Förslag: Parkering
Pottholmen planeras utifrån en hållbar stadsdel. Målet är att minska
bilanvändningen till förmån för gång-, cykel- samt kollektivtrafik. Denna
målsättning har påverkat bilplatsbehovet. Karlskrona kommuns
parkeringsnorm för Pottholmen är följande:
0,5 bilplats/lägenhet
9 bilplatser/1000 kvm för kontor
11 bilplatser/1000 kvm för handel.
All parkering till bostäder och kontor ska lösas inom kvartersmark.
Parkeringsbehovet för föreslagen utbyggnad av Pottholmen grundas på en
parkeringsstrategi (Tyréns 2014).
Vid en full utbyggnad av Pottholmen etapp 1 kommer planområdet att ha
ett parkeringsbehov på totalt 329 parkeringsplatser. Ett parkeringshus
föreslås i kvarter 3 som beräknas rymma totalt 280 parkeringsplatser.
Därutöver finns 112 kantstensparkeringar, vilket ger totalt 392 parkeringsplatser i området. Kantstensparkeringarna är ämnade åt besökande och
för handel. På allmän plats kommer det även att finnas ett antal handikappparkeringar. Utöver dessa planeras 18 angöringsplatser och 2 angöringsplatser för buss utmed Järnvägstorget i anslutning till WTC och konferensanläggningen.
Fördelar med ett parkeringshus i jämförelse med parkeringsgarage,
förutom att det är mer kostnadseffektivt, är att det skapar möjlighet till
samutnyttjande vilket därmed minskar antalet parkeringsplatser. En bilpool
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§ 73 forts
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
i stadsdelen kan även bidra till att minska antalet parkeringsplatser.
Tekniska förvaltningens kommentar:
Parkeringsnormen är lågt satt utifrån ett Karlskronaperspektiv, men det är
bra med tanke på det kollektivtrafiknära och centrumnära läget. För att
säkerställa intentionerna bör det finnas incitament i planen för att de som
bygger i området ska satsa på bilpooler m.m. samt följa upp bilinnehavet i
beståndet. Det kan annars finnas en risk att ett otillräckligt antal
parkeringsplatser spiller över på gatumark. Kanske ska/bör möjlighet för
kommersiell bilpool reserveras i parkeringshuset?
Planbestämmelsen TORG förklaras som angöring och parkering. Tekniska
förvaltningen anser att enbart angöring är bättre.
Förslag: Gång- och cykeltrafik:
Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom västra Pottholmen. För att
skapa detta föreslås att Borgmästarekajen stängs för all biltrafik och
omvandlas till ett brett gång- och cykelstråk. Blekingegatan förses med en
separat gång- och cykelbana på dess västra sida vilken utgör ett huvudstråk för cyklister mellan Trossö och Pantarholmen. I övrigt finns möjlighet
att cykla i blandtrafik på lokalgator inom planområdet. God trafiksäkerhet
bedöms uppnås då lokalgatorna utformas för låg hastighet. En passage
föreslås genom kvarter 4, vilket skapar ett intressant och varierat gångstråk. Detaljplanen medger möjlighet att bygga en gångbro över spårområdet och ett område reserveras söder om lokstallet för allmän gångtrafik. Gångbron kräver en fri höjd på minst sex meter. Parkeringsnorm för
cykel för Pottholmen etapp 1 föreslås till:
Avser antal cykelplatser per 1000 kvm BTA
Flerbostadshus 30
Kontor 20
Handel 30
Allmän cykelparkering föreslås utmed de större målpunkterna inom
planområdet. Parkering för cyklar för boende löses i förråd, på förgårdsmark och på gårdarna.
Tekniska förvaltningens kommentar:
Busstorget är en viktig bytespunkt för resenärer med buss. Tillräckligt
utrymme för cykeluppställning måste finnas inom planbestämmelsen
BUSSTORG.
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§ 73 forts
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Utrymme för cykelparkering till handeln längs Blekingegatan saknas.
Utrymme kan dock eventuellt tas inom planbestämmelsen (parkering),
vilket inte är i strid mot planen, men kanske med planens tanke.
Medger planbestämmelsen TORG också cykling? Om inte bör det
säkerställas att gång- och cykelvägen kan förlängas över torget,
exempelvis i söder.
Vad avses med planbestämmelsen GÅGATA och hur kombineras detta
med planbestämmelsen om GC-VÄG? Tekniska förvaltningen anser att en
separat cykelväg ska regleras i gågatan.
Åtminstone hälften av cykelparkeringsplatserna bör vara lätt tillgängliga,
och detta ska anges i planbeskrivningen.
Förslag: Vatten- och avlopp
Ledningsomläggningar för vatten och avlopp kommer att bli aktuellt utmed
Borgmästarekajen då ledningar ligger inom föreslagen kvartersmark.
Ledningarna utmed Blekingegatan föreslås till största del ligga kvar i
befintligt läge. Nya ledningar för teknisk försörjning till de olika kvarteren
planeras att i första hand placeras i den nord-sydgående lokalgatan.
Inom ett område väster och söder om lokstallarna får befintlig avloppsledning ligga inom ledningsområde i kvarteret. I övrigt så kommer
avloppsledningarna att ligga på allmän platsmark.
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar inom kvartersmark vilka ska
anslutas till det kommunala ledningsnätet efter anvisad anslutningspunkt.
Tekniska förvaltningens kommentar:
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Dagvatten- förslag:
Dagvattnet från planområdet leds idag orenat ut i Borgmästarefjärden.
WSP har tagit fram en dagvattenutredning som föreslår att dagvattnet
avleds ytligt och i öppna system i kombination med täta ledningar. I och
med föroreningssituationen är det inte lämpligt att infiltrera eller fördröja
vattnet inom området. Dagvatten från takytor och innergårdar anses inte
förorenat och leds med fördel direkt genom täta ledningar ner i
Borgmästarefjärden. Dagvatten från vägytor och parkeringsytor kan
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§ 73 forts
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
innehålla föroreningar och avleds ytledes och renas i s.k. raingardens
innan det kopplas på dagvattenledning och ut i Borgmästarefjärden. En
raingarden är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som används för att
infiltrera dagvatten från närliggande ytor som vägar och parkeringar.
Växter behöver tåla både stora mängder vatten och torka eftersom det inte
blir någon permanent vattenspegel. Raingarden fungerar som fördröjning
och rening av dagvattnet. Lämpliga platser för raingarden kan vara på den
lilla grönytan i den sydvästra delen av området, i utkanterna av den stora
parken i området samt vid slutet av några av lokalgatorna.
Träd kan vara en stor resurs gällande dagvatten. Genom att anlägga en
stor odlingsbädd kan man skapa goda växtbetingelser för träden med hjälp
av dagvatten och samtidigt minska risken för rotinträngning i avloppssystem. Parkering kan finnas uppepå växtbädden och därmed kombinera
träd och parkering på ett bra sätt. Dagvattnet kan ledas till träden och
deras odlingsbäddar fungerar som ett stort vattenmagasin.
I östra delen av området leds dagvattnet till befintlig ledning i
Blekingegatan eller Järnvägstorget. Områdets nya gator är höjdsatta för att
få en bra lutning med hänsyn till avrinning av dagvatten. Höjdsättningen
samt utformandet av dagvattenhanteringen behöver studeras närmare
efter resultatet av dagvattenutredningen. Tekniska lösningar för dagvatten
behöver särskilt beaktas och anpassas till klimatanpassningsåtgärder för
hantering av ökade nederbördsmängder och översvämningsrisker.
Lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken att problem uppstår
vid höga flöden och ökade nederbördsmängder, jämfört med ett
traditionellt dagvattensystem. Anläggandet av raingarden ger möjligheter
att rena dagvattnet från vägarna innan det leds ut i ytvattenrecipienten
Borgmästarefjärden. Sopning av vägarna är en viktig aspekt för att minska
mängden partiklar från vägarna som spolas ner i vattnet.
Tekniska förvaltningens kommentar:
För att säkerställa att ambitionerna med dagvattenhanteringen blir
verklighet bör det synliggörs i detaljplanen vilka ytor som behöver avsättas
för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) alternativt hur dagvattnet
ska omhändertas på annat sätt.
Dagvattenhanteringen bör regleras i planbestämmelsen.
De angivna höjderna i plankartan bör även justeras till de höjder som har
föreslagits i WSP:s dagvattenutredning.
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§ 73 forts
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Det är också viktigt att fastställa huruvida källare ska tillåtas eller inte.
Avfallsförslag:
Avfallshantering sker i samråd med tekniska förvaltningen. Miljörum bör
samordnas i respektive kvarter.
Tekniska förvaltningens kommentar:
Miljörum (soprum) bör läggas i anslutning till Lokalgatan, som tros vara det
minst attraktiva stråket i kvarteren. Alternativt de trafikerade sidogatorna in
mellan husen, men där bör finnas goda möjligheter att vända utan kontakt
med gående eller cyklister. Hämtning ska så långt som möjligt undvikas i
anslutning till hamnstråket.
Plats för säker av/påstigning bör planeras, eftersom Lokalgatan kommer bli
högt belastad av trafik. Jämna ytor är krav ur arbetsmiljöperspektiv, undvik
lutningar, nivåskillnader etc. mellan miljörum och uppställningsplats.
Miljörummen ska ligga i markplan. Börvärdet för rimligt gångavstånd är
50m från port.
För att få med miljöfrågan, bör yta för miljörum dimensioneras för full
sortering, både hämtning av vanliga hushållsfraktioner, förpackningar och
trycksaker. Avståndet till närmsta återvinningsstation är långt och för att
uppnå en god sortering samt minska mängden avfall som går till
förbränning, bör boende och uppehållsytor ha tillgång till fastighetsnära
sortering. Särskilt med tanke på att ytterligare återvinningsstationer i
centrala Karlskrona inte är planerade.
Vid restaurangverksamhet, café och personalkök ska det finnas
fettavskiljare på utgående avlopp. Vid planering av dessa anläggningar bör
det beräknas plats för fettavskiljare. Den ska placeras så att tömningen
kan ske med maximalt 20 m slang. Endast i undantagsfall beviljas längre
slangdragning. Uppställningsplats för renhållningsfordonet bör ligga i
anslutning till Lokalgatan, alternativt trafikerade sidogator. Även här bör det
finnas plats för säker av och påstigning för chauffören.
Även varuhantering till verksamheter inom planområdet bör regleras till
lokalgatorna. Uppställningsplats för dessa varufordon bör samordnas med
uppställningsplatser för renhållningsfordon.
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§ 73 forts
Yttrande detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Fastighetsrättsliga frågor- förslag:
Mark inom planområdet ägs idag av Karlskrona kommun, Jernhusen
fastigheter AB och av Lidl Sverige KB. Kommunen äger fastigheterna
Karlskrona 2:1, 4:1, 4:10, 4:11 samt Pottholmen 1. Jernhusen äger
fastigheterna Karlskrona 4:54 och 4:55. Lidl äger fastigheten Karlskrona
4:75. Fastighetsbildning/reglering ska ske i enlighet med detaljplanens
intentioner
Tekniska förvaltningens kommentar:
Tekniska förvaltningen påpekar vikten av att det skapas både bostadsrätter
och hyresrätter inom planområdet.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar på följande tillägg: Att man även ser över
parkeringssituationen med avseende på Resecentrum och dess utnyttjare.
Dock måste inte parkeringsplatserna finnas på Pottholmen 1, utan kan
finnas i annan lämplig närhet till Resecentrum.
Tommy Olsson (KD) yrkar på följande tillägg: Att pröva möjligheten att
sköta allmänna ytor i en samfällighet.
Proposition och beslut
Ordförande Tommy Olsson (KD) frågar om nämnden kan besluta enligt
förvaltningens förslag och finner att tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla Patrik Stjernlöfs (M) och ordförande
Tommy Olssons (KD) tilläggsyrkanden.

Tekniska nämnden beslutar
1. att avge ovan angivet förslag till yttrande för detaljplan för Pottholmen 1
m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län,
2. att man även ser över parkeringssituationen med avseende på
Resecentrum och dess utnyttjare. Dock måste inte parkeringsplatserna
finnas på Pottholmen 1, utan kan finnas i annan lämplig närhet till
Resecentrum, samt
3. att pröva möjligheten att sköta allmänna ytor i en samfällighet.
________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projekteringsenheten
Akten

TN.2014.492.214

§ 74
Detaljplan för del av Torstäva 13:25 Torsnäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Rubricerat detaljplaneförslag är översänt för samråd. Planområdet beläget
på den nordöstra delen av Torsnäshalvön, till största delen på den s.k.
Torsnäsplatån, ca 12 km öster om Karlskrona centrum.
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för ny bostadsbebyggelse inom
fastigheten Torstäva 13:25, i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på
Torsnäs. Avsikten är att skapa 21 villatomter för permanentbostäder och
skapa förutsättningar att bygga attraktiva bostäder i havsnära läge.
En exploatering av området möjliggör förbättrad vägstandard samt en
gång- och cykelväg inklusive belysning längs med Torsnäsvägen inom
planområdet. Torsnäsvägen föreslås bibehålla nuvarande vägbredd men
föreslås kompletteras av en separat gång- och cykelväg. En separat
trafikstudie har gjorts. Exploatören ansvarar för utbyggnad av vägar och
gång och cykelväg mellan Friggas väg och Gängletorpsvägen. I detaljplanen ingår även ett gc-område från Friggas väg och väster ut. Detta för
att möjliggöra en framtida utbyggnad av gc-vägen. Exploatören svarar
även för drift och underhåll till dess att anläggningarna ingår i
gemensamhetsanläggningar.
Majoriteten av befintlig bebyggelse inom planområdet är idag anslutet till
kommunalt vatten och avlopp. Ny bebyggelse ska anslutas till det
kommunala va-nätet. Lokalt omhändertagande om dagvatten skall så långt
som möjligt ske inom respektive tomt. Om det inte går kommer en eller
flera gemensamma dagvattenanläggningar anordnas inom området.
Avfallshanteringen sker i samråd med tekniska förvaltningen.
Innan detaljplanen antas skall utbyggnad av vatten och avlopp samt övrig
infrastruktur fastställas i exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
fastighetsägaren. Angående VA ska exploatören själv bygga och bekosta
utbyggnaden istället för att erlägga anläggningsavgift.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planförslaget.
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§ 74 forts
Detaljplan för del av Torstäva 13:25 Torsnäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till detaljplan för Torstäva 13:25, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

TN.2014.587.440

§ 75
Yttrande länsgemensam Folkhälsopolicy
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Landstinget Blekinge har initierat och utarbetat ett förslag till
länsgemensam Folkhälsopolicy. Förslaget är nu utsänt på remiss.
Karlskrona kommun kommer via Kommunledningsförvaltningen att
sammanställa ett gemensamt yttrande från kommunen.

Tekniska nämnden beslutar
1. att ställa sig positiv till förslaget, samt
2. att översända svaret till Kommunledningsförvaltningen.
____________
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i Karlskrona AB
Tvingbygdens Samhällsförening
Gata/parkavdelningen
Akten

TN.2014.589.822

§ 76
Ansökan om bidrag för breddning av badplatsen och påfyllnad av
badsand vid Skärsjöns badplats i Tving
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
På uppdrag för Tvingbygdens Samhällsförening har i Karlskrona AB
tillskrivit tekniska förvaltningen i rubricerat ärende.
I skrivelsen påtalas vikten av badplatsen för Tvingbygdens utveckling då
badplatsen är välbesökt av såväl turister som boende under sommarsäsongen. Samhällsföreningen har i dag hand om skötseln av Skärsjöns
badplats på uppdrag av kommunen.
Samhällsföreningen är projektägare och vill utöka badplatsen med nya
flytbryggor, badsand, grill och sittplatser. Projektet är indelat i två steg där
samhällsföreningen ställer upp med ideella arbetsinsatser och uppskattar
projekttiden till 2-3 år. Samhällsföreningen vill redan till sommaren 2014
påbörja steg 1 som innefattar badsand och borttagning av befintlig
betongbrygga vilken ersätts med flytbrygga och landgång. Steg 1 är
kostnadsberäknat till 63 000 kr vilket samhällsföreningen vill att tekniska
förvaltningen avsätter medel till.
Steg 2 är ej kostnadsberäknat men föreslås genomföras under 2015 och
innehåller nya bryggsektioner, badstege, grillplats och campingbord.
Tekniska förvaltningen ansvarar för kommunens 32 kommunala
badplatser. Många är i behov av upprustning och arbete pågår även med
att byta ut latrintoaletter mot bättre lösningar som uppfyller dagens
arbetsmiljökrav. 2014 års budget medger ej investeringsmedel till
rubricerat projekt men tekniska förvaltningen kommer att föreslå att medel
avsätts till steg 1 i 2015 års budget.

Tekniska nämnden beslutar
att avsätta medel till steg 1 i 2015 års budget.
________
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Kommunstyrelsen
Projekteringsenheten
Akten

TN.2012.1369.866

§ 77
Svar på medborgarförslag: Om att utplacera Karlskrona angöringsboj
som utsmyckning i rondellen vid Angöringen
Mikael Hultzén har föreslagit att Karlskrona Angöringsboj eller en liknande
boj skall placeras i rondellen vid Angöringen som utsmyckning. Detta
sedan angöringsbojen dragits in till många sjömäns stora sorg. På detta vis
kan bojen åter visa vägen hem.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Förslaget har diskuterats internt med samhällsbyggnadsförvaltningen och
förslaget är intressant.

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare med tanke
på kostnader, finansiering och placering.

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

TN.2012.1370.861

§ 78
Svar på medborgarförslag: Ubåtstorn vid E 22 Angöringen
Lars-Göran Forss föreslår att ett ubåtstorn från en ubåt av typ Näcken
placeras på grönytan mellan avfarterna från E22 och McDonalds. Han
tycker att många städer som har en speciell industri/produkt/anläggning
ofta har en symbol för denna i anslutning till infarten till staden/samhället.
Exempelvis Linköping och Kallinge med flygplan.
Grönytan vid avfarten planas ut och en vattenspegel skapas. I mitten av
denna vattenspegel placeras tornet på ett betongfundament som ligger
strax under vattenytan. Under den mörka delen av dygnet skall tornet
belysas med ett ljusspel.
Han vill även att en matchande modern digital skylt med texten
”Välkommen till Örlogsstaden och Världsarvsstaden Karlskrona” placeras i
närheten.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Förslaget har diskuterats internt med samhällsbyggnadsförvaltningen och
vi tycker förslaget är intressant och spännande. Vi tycker att tekniska
förvaltningen skall få i uppdrag att hemställa hos Försvarsmakten att
överta ett komplett ubåtstorn i samband med skrotningen av ubåt typ
Näcken.
Vidare tycker vi att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda en
lämplig placering, utformning, kostnader och söka erforderliga tillstånd.
Kostnader för iordningställande av ubåtstorn, betongfundament och ökade
underhållskostnader finns inte i tekniska förvaltningens budget och därför
skall tekniska förvaltningen kompenseras för dessa kostnader om projektet
skall genomföras.
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§ 78 forts
Svar på medborgarförslag: Ubåtstorn vid E 22 Angöringen

Tekniska nämnden beslutar således för egen del
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda frågan vidare enligt
intensionerna.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
____________
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§ 79
Anmälan om delegeringsbeslut
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Annebovägen 15
TN.2014.449.052
2. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slamtömning
TN.2014.626.459
3. Disposition av anslag för gång- och cykelväg Stationsvägen Rödeby till
gångväg Stationsvägen Rödeby
TN.2014.646.312

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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§ 80
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens trafikutskott den 8 maj 2014
2. Länsstyrelsens beslut den 9 maj 2014, Dnr 535-970-2014
Anmälan om vattenverksamhet för anläggning av en
vågbrytare/flytbrygga vid Hattholmen på fastigheten
Karlskrona 2:1 och Karlskrona 5:47
TN:2014.576.559
3. Länsstyrelsens beslut den 12 maj 2014, Dnr 432-1528-14
Ändring av byggnadsminnet Varmbadhuset, fastigheten
Nauckhoff 15, Karlskrona kommun
TN.2014.588.292
4. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 129
Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamhet inom Karlskrona kommun
TN.2013.1404.001
5. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 130
Förslag om planerings- och debiteringsmodell för måltidstjänster
TN.2013.1404.001
6. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 131
Oljebergrum 132, Karlskrona 5:17 Bryggarberget
TN.2014.305.559
7. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 132
Inköp av arbetsbåt för hamnverksamheten
TN.2014.306.056
8. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 133
Inköp av nytt täckgolv till Telenor Arena
TN.2014.599.821
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§ 80 forts
Meddelanden
9. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 134
Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad av
byggnad Fyren vid Tullskolan
TN.2014.364.291
10. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 141
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
TN § 21 2014-03-03
TN.2012.1109.225
11. Kommunstyrelsens beslut den 6 maj 2014 § 142
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
TN § 32 2014-03-25
TN.2012.1109.225
12. Rättelse 2013-12-18:
Kommunstyrelsens beslut den 26 november 2013 § 244
Ansökan om investeringstillstånd energiinvesteringar
TN.2012.1109.225

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 12
__________
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Hamnavdelningen
Fastighetsavdelningen
Projekteringsenheten
Akten

TN.2013.990.041
TN.2014.364.291
TN.2014.415.532

§ 81
Övrigt
Avfallshanteringsplan hamnar
Gunilla Ekelöf (FP) påtalar att enligt Transportstyrelsen ska alla hamnar ha
en avfallshanteringsplan och frågar om så är fallet. Förvaltningschef CarlMartin Lanér svarar att frågan kommer att tas upp på nästa sammanträde
med Båtrådet. Lars-Göran Forss (M) informerar att en mall till
”Avfallshanteringsplan och uppgifter till avfallsplan” finns att hitta på
Transportstyrelsens hemsida som underlag för lokala arbetet.
Byggnaden Fyren Tullskolan
Patrik Stjernlöf (M) påtalar att han hört att ombyggnaden av Fyren på
Tullskolan inte kommer att vara klar förrän tidigast i november 2014.
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att fastighetschef Anders Kumlin
kommer att besvara frågan.
Båttaxor
Lars-Göran Forss (M) informerar från Båtrådets senaste möte angående
återremissen på båttaxorna och framför Båtrådets beröm till tekniska
förvaltningen för det tänkta upplägget av avtal och båttaxor. Synpunkter på
båttaxor ska ha inkommit till Båtrådet senast den 4 augusti 2014.
Godstrafik Stena Line
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar om ett mail han fått från Stena
Line. Stena Line menar att järnvägstrafiken från Verkö kommer att öka
betydligt i höst och påtalar vikten av att tiderna kortas, samt att transporter
måste avgå från Verkö kl.16.00. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar
att kommunen investerat mycket pengar i Verkö, konflikt om tider är
oundvikligt och det är viktigt att kommunen tar ställning till detta.
Ordförande Tommy Olsson (KD) menar att de värst utsatta tiderna måste
undvikas, Stena Line måste också titta på möjligheterna.
Avrapportering från diskussion med Stena Line
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar från möte med Stena Line.
Dialogen ska fortsätta den 30 juni 2014.
__________
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 26 augusti 2014

§ 82. Information
-

a. Investeringsuppföljning per 31 juli 2014 och prognos 2014

-

b. Felanmälan - antal ärenden registrerade
2014-01-01–- 2014-06-30

-

c. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2014-01-01—2014-06-30

§ 83. Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
§ 84. Beställning av nybyggnation av delar av omvårdnadsboendet Hammarbygården
§ 85. Försäljning Skrävle skola (Sälleryd 1:40)
§ 86. Försäljning skyddsrum Saltö (Saltö 2:1)
§ 87. Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan Piggelinen
§ 88. Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Västra Gärde
§ 89. Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp
§ 90. Anmälan om delegeringsbeslut
§ 91. Meddelanden
§ 92. Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdag den 26 augusti 2014 kl. 14.00 – 16.13

Beslutande

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

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Närvarande

tjänstemän

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Patrik Andersson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M)
Lindy Olofsson (M)
Anna Ottosson (M) fr.o.m. kl. 14.13 del av § 82 - § 92
Göte Henriksson (SD)
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Fastighetschef Anders Kumlin t.o.m. kl. 15.12
Trafikingenjör Lars Olofsson fr.o.m. kl. 14.28
Informatör Tina-Mari Eriksson
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
fr.o.m. kl. 15.03
Nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Patrik Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 82 - 92

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 82 - 92

Justeringsledamot

……………………………………
Patrik Andersson §§ 82 - 92

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 27 augusti 2014, § 84, anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
Tillkännagivande av protokollsjustering har den
2014, §§ 82-83 och 85-92,
anslagits på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
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§ 82
Information
-

a. Investeringsuppföljning per 31 juli 2014 och prognos 2014
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

-

b. Felanmälan – antal ärenden registrerade 2014-01-01—2014-06-30
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

-

c. ”Klagomål, synpunkter och förslag” – antal ärenden registrerade
2014-01-01—2014-06-30
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Datainspektionen
Kommunledningsförvaltningen
HR-specialist TF
Förvaltningschef TF
Madeleine Alm
Akten

TN.2014.914.005

§ 83
Personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen
Förvaltningschef, Carl-Martin Lanér, föreslår att Madeleine Alm utses till
nytt personuppgiftsombud för förvaltningen i enlighet med 36 §
personuppgiftslagen. Madeleine 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 Madeleine Alm till
personuppgiftsombud för tekniska förvaltningen med uppgifter enligt
38-42 §§ samma lag, samt
2. att meddela förändringen till Datainspektionen.
________
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Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.276.299

§ 84
Beställning av nybyggnation av delar av omvårdnadsboendet
Hammarbygården
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Inom omvårdnadsboendet Hammarbygården finns det delar som idag inte
uppfyller de krav som äldrenämnden har på boendemiljö samt arbetsmiljö.
Arbetsmiljöinspektionen har också uppmärksammat äldreförvaltningen på
brister som måste åtgärdas för att verksamheten skall kunna drivas vidare
som omvårdnadsboende. Det finns bland annat fuktproblem, behov av
fönsterbyten, takrenovering med mera.
Tekniska förvaltningen har tillsammans med AB Karlskronahem tagit fram
förslag till kostnadsfördelning, förutsättningar för genomförande och förslag
om preliminär ny hyra för äldrenämnden efter genomförd ombyggnation
eller nybyggnation.
Ombyggnation:
Den förprojektering som gjorts av tekniska förvaltningen indikerar en
kostnadsnivå i storleksordningen 45 mnkr, varav cirka 30 mnkr utgör
investering och cirka 15 mnkr utgör underhåll. Detta investeringsbelopp
ryms ej inom AB Karlskronahems ordinarie investeringsramar utan
bolagets styrelse har under februari 2014 till Karlskrona Moderbolag AB
begärt utökat investerings- och låneutrymme på totalt 30 mnkr avseende
Hammarbygården.
Nybyggnation:
Den förprojektering som gjorts av AB Karlskronahem tillsammans med
tekniska förvaltningen avseende nybyggnation indikerar en kostnadsnivå i
storleksordningen 60 mnkr för den planerade nybyggnationen, som skall
ersätta de delar som dömts ut enligt ovan. I det planerade projektet
kommer även vissa mindre ändringar/ombyggnationer att genomföras i de
delar av Hammarbygården som ej berörs av detta projekt. Det
tillkommande investeringsbeloppet på 30 mnkr utöver de 30 mnkr som
nämns i ovanstående stycke ryms ej inom AB Karlskronahems ordinarie
investeringsramar utan bolagets styrelse kommer att
forts
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§ 84 forts
Beställning av nybyggnation av delar av omvårdnadsboendet
Hammarbygården
till Karlskrona Moderbolag AB begära ytterligare utökat investerings- och
låneutrymme på totalt 30 mnkr avseende Hammarbygården.
Den planerade investeringen om cirka 60 mnkr kommer att leda till en
högre hyresnivå jämfört med dagens nivåer. Det exakta beloppet på denna
hyreshöjning är inte känd i dagsläget då projektering och upphandling
ännu ej genomförts. De indikativa nivåer på framtida hyresnivåer som
hyresvärden AB Karlskronahem redovisat bedömer äldreförvaltningen ej
klara inom befintliga ramar. Äldreförvaltningen föreslår därför
äldrenämnden hemställa om utökad budgetram med 0,9 mnkr. Dagens
hyresnivå, år 2014, ligger på 7,3 mnkr per år, varför tecknande av nytt
hyresavtal efter ombyggnationen måste godkännas av kommunfullmäktige.
Den planerade löptiden på hyreskontraktets första period skall vara högst
15 år.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att ge tekniska förvaltningen tillstånd att teckna ett nytt högst femtonårigt
hyresavtal med AB Karlskronahem, rörande ett delvis nybyggt och
ombyggt Hammarbygården, under förutsättning att äldrenämnden väljer
nyproduktionsalternativet samt att den nya och högre hyresnivån ligger
inom de ramar som äldrenämnden godkänner.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.838.299

§ 85
Avyttring Skrävle skola (Sälleryd 1:40)
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsförvaltningen lämnade i juni 2013 sin verksamhet i
Skrävle skola, vilket var i enlighet med den skolöverenskommelse som
beslutades under 2012. I skollokalerna har sedan dess en privat förskola
samt privat fritidsverksamhet bedrivits av Skrävle Youngsters ekonomiska
förening. Dessa har bedrivit sin verksamhet genom förhyrning av 46 % av
fastighetens lokalyta, resterande yta har ej haft någon hyresgäst sedan
barn- och ungdomsförvaltningen lämnat lokalerna. Barn- och
ungdomsförvaltningen samt övriga förvaltningar har blivit tillfrågade om de
ser något framtida kommunalt behov av fastigheten. Ingen av
förvaltningarna har uttryckt att man ser ett nuvarande eller framtida behov
av fastigheten.
Normala driftskostnader för nämnda fastighet har de tre senaste åren legat
på cirka 450 tkr, varav kapitalkostnaderna svarar för ca 200 tkr. De
hyresintäkter som nuvarande externa hyresgäst genererar till kommunen
uppgår till ca 240 tkr per år. Fastigheten kommer därför att generera ett
negativt driftsnetto för kommunen uppgående till drygt 200 tkr per år.
Större framtida underhållsinsatser ökar detta underskott markant.
Fastigheten har ett relativt högt bokfört värde, per den 31 december 2013
uppgick det till 2 166 tkr. Fastighetens areal uppgår till 5 021 m2.
Nuvarande hyresgäst har blivit erbjuden att hyra hela lokalen, men har
avböjt med hänvisning till att de ursprungliga planerna på att starta en
friskola har fått läggas ned då man ej fått tillstånd från skolinspektionen
att starta en sådan. Därför har det ej funnits ekonomiska förutsättningar
för att hyra hela lokalen.
Strategiska lokalförsörjningsgruppen har diskuterat framtiden för
fastigheten och rekommendationen är att den avyttras.
Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden
att förorda en riktad försäljning till nuvarande hyresgäst.
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§ 85 forts
Avyttring Skrävle skola (Sälleryd 1:40)

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att avyttra Skrävle skola,
samt
2. att försäljningen riktas till nuvarande hyresgäst.
___________
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Kommunledningsförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.839.299

§ 86
Avyttring skyddsrum Saltövägen (Saltö 2:1)
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
På Saltö, Saltövägen 27, äger kommunen en fastighet som inrymmer ett
skyddsrum. Skyddsrummet ligger vägg i vägg med en flerbostadsfastighet,
Ankan 7, på Saltövägen 27. Skyddsrummet har sedan mitten på 80-talet
hyrts ut till en extern hyresgäst ”Tryck och Reklam i Karlskrona AB”.
Kommunen har tidigare erbjudit hyresgästen att förvärva fastigheten, men
denna har avböjt.
Den intilliggande flerbostadsfastigheten har under våren bytt ägare och de
nya ägarna, Mentea AB, har ställt frågan om kommunen är intresserad av
att sälja skyddsrummet till dem. Även den befintliga hyresgästen i
kommunens fastighet har uttryckt intresse av att förvärva den kommunala
fastigheten när de fått höra att en försäljning eventuellt är på gång.
Då ingen kommunal verksamhet bedrivits i skyddsrummet, utan den
befintliga hyresgästen har verkat där sedan mitten på åttiotalet, ser
tekniska förvaltningen inget hinder mot att en försäljning kommer till stånd.
Tvärtom är det en fördel om kommunens fastighetsbestånd renodlas mot
att innehålla fastigheter som behövs för de kommunala verksamheterna
och underhållsresurserna kan då fokuseras mot de byggnader där
kommunal verksamhet bedrivs.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att avyttra skyddsrummet på
Saltövägen 27.
________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2013.1381.512

§ 87
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen
Trafikingenjör Lars Olofsson föredrar ärendet.
En elev på friskolan Piggelinen har hört av sig med ett medborgarförslag till
Kommunledningsförvaltningen i Karlskrona kommun med ett önskemål om
övergångsställe på Arenavägen i Rosenholm. Ärendet har sedan kommit till
Tekniska förvaltningen för remiss.
Tekniska förvaltningen har genomfört trafikstudier på Arenavägen med
anledning av medborgarförslaget. Under en vardag i december har antalet
passerande fotgängare över Arenavägen räknats samtidigt som förekomst
av möjliga tidsluckor mellan fordonen kontrollerats. Tidsluckor mellan
fordon är den tid då ett valt gatuavsnittet inte har någon trafik av fordon, och
där fotgängare kan korsa gatan.
Antalet passerande fotgängare var under tiden 7:30 – 8:15 totalt 54 stycken.
Huvuddelen av dessa korsade Arenavägen i en diagonal mellan busshållplatsen och skolan, medan tio fotgängare korsade Arenavägen mitt för
skolan. Tidsluckor mellan passerande fordon förekom relativt ofta, och var
vid mättillfället i genomsnitt 17 sekunder, vilket med god marginal medger
säker passage över vägen för en fotgängare.
Fordonstrafiken på Arenavägen har uppmätts, och det passerar i
genomsnitt 3100 fordon per årsmedeldygn. Genomsnittshastigheten är
33 km/h och 85 % av fordonen kör i 39 km/h eller lägre. Högsta tillåtna
hastighet på Arenavägen är begränsad till 30 km/h hela dygnet, året om.
På Arenavägen har det inträffat totalt sex trafikolyckor med personskada
de senaste tio åren. Fem av dessa olyckor har varit singelolyckor där
gående eller cyklande skadats utan inblandning av en motpart. Endast en
trafikolycka har varit en kollisionsolycka där två motorfordon kolliderade,
vilken resulterade i fyra lindrigt skadade.
Generellt har övergångsställen ingen trafiksäkerhetshöjande effekt. Studier
har istället visat att övergångsställen kan innebära att
forts
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§ 87 forts
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen
risken för en korsande fotgängare att skadas i en trafikolycka kan öka med
upp till det dubbla. Detta har också visat sig gälla barn och äldre.
Övergångsställen ska därför inte anläggas av trafiksäkerhetsskäl.
Övergångsställen kan dock vara motiverade på gator eller vägar med
mycket trafik där dessa kan innebära att väntetiden för korsande fotgängare
kan minska. Tidigare riktlinjer har angett att vid en fordonstrafikmängd över
2000 fordon/dygn eller en gångtrafikmängd över 25 fotgängare i den mest
trafikerade timmen kan övergångsställen vara motiverade.
På Arenavägen passerar huvuddelen av de barn och ungdomar som är på
väg till friskolan Piggelinen diagonalt mellan busshållplatsen och skolentrén.
I dessa fall går eleverna på den gräsmatta som ligger på privat tomtmark.
Denna gräsyta saknar gångbana. Ett fåtal av eleverna väljer att passera mitt
för skolans infart. Det är alltid svårt att styra fotgängare till särskilda platser
där de ska korsa gatan om trafikmängden på gatan inte hindrar en självvald
passage. På Arenavägen är trafikmängd samt hastigheter sådana att
fotgängare bedömer att det är möjligt att korsa gatan vid den plats de finner
det bäst, och de kan enkelt välja en korsningspunkt som ger en gen väg till
deras målpunkt.
Tekniska förvaltningen anser inte att det är möjligt att styra fotgängare som
har målpunkt till friskolan Piggelinen till att korsa gatan mitt för skolans infart,
vilket vore den naturliga platsen för ett eventuellt övergångsställe. Eleverna
kommer ändå att välja den korsningspunkt som ger en för dem genast väg.
Förvaltningen anser det inte heller motiverat att anlägga ett övergångsställe
som slutar i en gräsyta, utan ett övergångsställe bör ligga placerat så att det
fungerar för alla gångtrafikanter, även exempelvis de med rörelsehinder. En
gångbana som knyter ihop skolan med övergångsstället måste i detta fall
placeras på tomtmark varför en utbyggnad av denna är ett ansvar för den
aktuella fastighetsägaren. Utan en gångbana anser inte Tekniska
förvaltningen att det är motiverat att anlägga ett övergångsställe.
Av ovanstående skäl föreslår därför Tekniska förvaltningen att inget
övergångsställe anläggs på Arenavägen.
Yrkande
Åke Håkansson (S) yrkar att tekniska nämnden för egen del ger
trafikutskottet i uppdrag att se över trafiksituationen på Arenavägen.
Jörgen Johansson (C) yrkar bifall på Åke Håkanssons tilläggsyrkande.
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§ 87 forts
Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att trafikutskottet får i uppdrag att se över trafiksituationen på Arenavägen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2013.1382.512

§ 88
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Västra Gärde
Trafikingenjör Lars Olofsson föredrar ärendet.
Robin Gladh, boende på Mölletorps gård, har skrivit ett medborgarförslag till
Karlskrona kommun med önskemål om att trafiken på Västra Gärdesvägen
på sträckan mellan Stålvägen och Östra Augerumsvägen begränsas så att
enbart fordon till fastigheter utmed vägen tillåts, samt att tung trafik förbjuds.
Västra Gärdesvägen är belägen mellan Stålvägen vid Torskors och Östra
Augerumsvägen vid Augerum. Västra Gärdesvägen är en statlig väg med
vägnummer 724 som förbinder de båda statliga vägarna väg 725, Östra
Augerumsvägen, och riksväg 28.
Västra Gärdesvägen ligger precis utanför det område som definierats som
tättbebyggt område enligt lokala trafikföreskrifter från 1999. Inom tättbebyggt
område tar kommunen beslut i frågor som rör hastighet, stannande och
parkering. Detta oavsett vem som är väghållare på vägen. Utanför tättbebyggt område kan kommunen ta lokala trafikföreskrifter om kommunen
är väghållare, vilket kommunen är på Västra Gärdesvägen.
Karlskrona kommun har gjort en trafikmätning vid två punkter på Västra
Gärdesvägen, dels i den östra delen och dels i den västra delen. Mätningen
är utförd måndag till fredag i november 2013, och visar att under ett
genomsnittligt vardagsdygn passerar mellan omkring 1000 till 1200 fordon
på Västra Gärdesvägen. Trafiken är högre i den västra delen och lägre i
den östra delen. I dessa siffror ingår tunga fordon, vilket utgör omkring 80
fordon under ett genomsnittligt dygn. Hastigheten på vägsträckan har i den
östra delen, strax väster om korsningen med Mölletorpsvägen, uppmätts till
45 km/h i genomsnitt och 55 km/h i 85-percentil och i den västra delen,
strax väster om korsningen med Palettvägen, till 34 km/h i genomsnitt och
40 km/h i 85-percentil. Med 85-percentil avses den hastighet som 15 % av
fordonen överskrider. Mitt på Västra Gärdesvägen finns farthinder i form
av upphöjningar och där kan det antas att hastigheten på passerande
fordon är lägre.
Alternativa vägar för en eventuell omledning av trafik, så att denna inte
forts
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§ 88 forts
Svar på medborgarförslag angående trafiksituationen på Västra Gärde
trafikerar Västra Gärdesvägen, är Augerumsvägen och Afvelsgärdesvägen
fram till riksväg 28. Afvelsgärdesvägen är en kommunal väg med
kommunen som väghållare.
En omledning av tung trafik via Afvelsgärdesvägen skulle innebära en
omväg på omkring 1600 meter mellan korsningen vid Augerumsvägen och
till cirkulationsplatsen vid Rv28.
Det bedöms att vägalternativet via Västra Gärdesvägen har en restid på
201 sekunder samt vägalternativet via Afvelsgärdesvägen en restid
på omkring 200 sekunder. Ett vägalternativ via Afvelsgärdesvägen
bedöms alltså inte innebära någon restidsförlust om den tunga trafiken
skulle bli tvingade att välja detta alternativ istället.
Afvelsgärdesvägen passerar med relativt gott avstånd till närliggande
bebyggelse. Vid bostadsområdet Spandelstorp är avståndet till närmsta
bostadsbebyggelse 50 meter. Längre västerut strax öster om korsningen
med Vedeby gata ligger närmsta bostadshus ungefär 25 meter från vägmitt.
Trafikbelastningen vid Afvelsgärdesvägen bedöms i dagsläget ligga på
omkring 3500 fordon/dygn. Västra Gärdesvägen trafikeras av omkring 30
tunga fordon per dygn. En bullerberäkning har genomförts där antalet
tillkommande fordon vid en eventuell avstängning för tung trafik vid Västra
Gärdesvägen har adderats till flödet vid Afvelsgärdesvägen. Beräkningen
visar inte på någon förändring av bullernivån.
Eftersom det bedöms att den tunga trafiken har alternativa vägar, som
dessutom medför en, om än marginell, restidsvinst så föreslås därför att
lastbilstrafik i genomfart förbjuds på Västra Gärdesvägen mellan
Stålvägen och Augerumsvägen. Förbudet ska regleras med lokal
trafikföreskrift samt utmärkas med vägmärke i respektive korsning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att förbjuda lastbilstrafik på Västra Gärdesvägen mellan Stålvägen och
Augerumsvägen, samt
2. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att författa lokala trafikföreskrifter om förbud mot lastbilstrafik samt,
3. att genom vägmärke markera förbudet på erforderligt sätt.
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2014.289.512

§ 89
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp
Trafikingenjör Lars Olofsson föredrar ärendet.
Michael Johnsson har skrivit till Karlskrona kommun med anledning av
trafiksäkerheten på Konstnärsvägen i Spandelstorp.
Förslagsställaren menar att många förare håller en hög hastighet genom
området, samtidigt som Konstnärsvägen korsas av många oskyddade
trafikanter som mopedister, cyklister och gående. Förslagsställaren önskar
att hastigheten sänks till 30 km/h genom området och att farthinder anläggs.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på Konstnärsvägen. Mätningen är genomförd i april 2014 och visar att vägen trafikeras
av drygt 550 fordon/årsmedeldygn. Medelhastigheten var vid mättillfället
35 km/h och 85 % av fordonen körde som högst i en hastighet av 44 km/h.
Under den senaste tioårsperioden har fem trafikolyckor registrerats utmed
Konstnärsvägen. Fyra av dessa har varit singel- eller fallolyckor där
gående eller cyklister skadats, som mest lindrigt. En kollisionsolycka har
inträffat där en cyklist i samband med lek kört in i sidan på en buss och
skadats lindrigt.
För tre år sedan genomförde Karlskrona kommun en hastighetsöversyn av
samtliga vägar inom Karlskrona tätort. Hastighetsöversynen syftade till att
föreslå en lämplig hastighet på samtliga gatulänkar utifrån miljöhänsyn och
trafiksäkerhet. På Konstnärsvägen föreslogs att den högsta tillåtna
hastigheten ska vara 30 km/h. Hastighetsöversynen har skickats ut till
berörda remissinstanser, däribland Polisen samt Blekingetrafiken.
Hastighetsöversynen har ännu inte beslutats politiskt, men kan när den väl
gjort det, komma att ligga till grund för hastighetssättningen i Karlskrona
tätort framöver. Innan hastighetsöversynen behandlas politiskt ska inkomna
remissynpunkter eventuellt bearbetas in i förslaget till hastighetsöversyn.
Farthinder kan vara aktuellt på vissa platser, framförallt där gående och
cyklande korsar en starkt trafikerad väg, och där olycksrisken bedöms som
forts
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§ 89 forts
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerheten i Spandelstorp
hög. Sådana åtgärder måste vägas mot andra trafiksäkerhetsåtgärder i
kommunen, och detta kommer att göras i ett kommande arbete med en
trafiksäkerhetsstrategi som Tekniska förvaltningen avser ta fram. Det krävs
också budgetmedel för att kunna anlägga trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Innan en eventuell sänkning av högsta tillåtna hastighet kan genomföras i
enlighet med den genomförda hastighetsöversynen krävs politiska beslut.
Detsamma gäller frågan om eventuella trafiksäkerhetshöjande åtgärder
med därtill hörande budgetmedel.
Yrkande
Claes-Urban Persson (S) yrkar bifall på trafikutskottets förslag.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
__________
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§ 90
Anmälan om delegeringsbeslut
1. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Kartläggning buller
TN.2014.604.055
2. Anbudsprotokoll och tilldelningsbeslut: Projektledare till förstudie
Om idrottshall, Karlskrona kommun
TN.2014.666.055
3. Bestridande av faktura - hushållsavfall
TN.2014.483.452
4. Bestridande av faktura - hushållsavfall
TN.2014.722.452
5. Bestridande av faktura - hushållsavfall
TN.2014.903.45
6. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
TN.2014.694.452
7. Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
TN.2014.887.452
8. Disposition av anslag för Förnyelse Stadsträd/Parker 2014 till
investeringsprojekt Klockstapeln
TN.2014.695.286
9. Disposition av anslag för Förnyelse Stadsträd/Parker 2014 till
investeringsprojekt Planteringskärl Fisktorget
TN.2014.704.331
10. Disposition av anslag för GC-väg överfarter till investeringsprojekt
Busshållplats Kv Hemmet
TN.2014.705.537
forts
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§ 90 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
11. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Sunnadalskolan, undertak slöjdsal
TN.2014.736.291
12. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Palanderska, installation kyla i plenisalen
TN.2014.737.299
13. Disposition av anslag för Klumpanslag Fordon/Maskiner till
investeringsprojekt Gräsklippare Rödeby
TN.2014.711.310
14. Disposition av anslag för Klumpanslag Fordon/Maskiner till
investeringsprojekt Vägservicebil
TN.2014.710.310
15. Disposition av anslag för Stumholmens badplats m.fl. 2014 till
investeringsprojekt Saltö Bollplan
TN.2014.458.822

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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§ 91
Meddelanden
1. Protokoll
a. Tekniska nämndens Båtråd den 11 juni 2014
Bilaga 1: Avtal och avgifter
Bilaga 2: Avtal Båtklubb/Arrendator (alternativ 1)
Bilaga 3: Avtal Båtklubb/Arrendator (alternativ 2)
b. Tekniska nämndens trafikutskott den 10 juni 2014
c. Tekniska nämndens arbetsutskott den 20 maj 2014
d. Tekniska nämndens arbetsutskott den 10 juni 2014
e. Tekniska nämnden den 27 maj 2014
f. Tekniska nämnden den 16 juni 2014
2. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 26 maj 2014 § 40
Förslag till beslut avseende byggande av ny hall vid Vedebyhallen
TN.2013.308.821
3. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 80
Svar på medborgarförslag om gratis parkeringsplatser vid gamla
oljehamnen
TN.2013.1275.514
4. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 87
Investeringstillstånd trådlöst nät i Karlskrona gymnasieskolor
TN.2014.277.291
5. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 88
Förvärv av Isverk Saltö 2:1
TN.2014.185.056
6. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 89
Cykelstrategi 2030 Karlskrona kommun
TN.2013.280.510
Sign
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§ 91 forts
Meddelanden
7. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 90
Förvärv av Augerums kvarn
TN.2011.848.435
8. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 94
Utvecklingsprogram för Karlskronas landsbygd 2014 - 2017
TN.2013.302.018
9. Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2014 § 101
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i Spandelstorp
TN.2013.1379.310
10. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 102
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats i Monsunen/Bergåsa
TN.2014.412.310
11. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 103
Svar på medborgarförslag om en hundrastplats på Rosenholm
TN.2013.1270.310
12. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 104
Svar på medborgarförslag om att sätta upp gatubelysning längs
cykelvägen från Lösens kyrka mot Öljersjö och längs Öljersjövägen
TN.2013.1383.317
13. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 105
Svar på medborgarförslag om att gamla vackra Saltöbron, mellan
Ekholmen och Saltö, blir belyst
TN.2014.19.317
14. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 112
Revisionsberättelse år 2013 och beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, barn- och ungdomsnämnden, handikappnämnden, kulturnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden,
tekniska nämnden, utbildningsnämnden, valnämnden, äldrenämnden,
överförmyndarnämnden och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
TN.2014.766.041
15. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 113
Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
TN.2014.246.041
forts
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§ 91 forts
Meddelanden
16. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 114
Resultat reglering bokslut 2013 och överföring av investeringsmedel
TN.2014.246.041
17. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 116
Hyresavtal Hammarbygården
TN.2014.276.299
18. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 117
Antagande av fördjupad översiktsplan för Skärgården
TN.2014.91.018
19. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 118
Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun
TN.2014.423.340
20. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 119
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ny
gruppbostad Mölletorp
TN.2014.365.299
21. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 121
Medel för säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan
TN.2014.415.532
22. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 123
Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
TN.2014.541.041
23. Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2014 § 124
Delårsrapport per den 30 april 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
TN.2014.541.041
24. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014 § 173
Försäljning av fastigheterna Skolan 2 och Syrenen 4, samt uppdrag
att beställa planprogram för Lyckeby centrum
TN.2014.275.291
25. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014 § 174
Ansökan om medel ur fågelmatsfonden 2014
TN.2014.356.046
forts
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-08-26

22

Sammanträdesprotokoll

§ 91 forts
Meddelanden
26. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2014 § 207
Investeringstillstånd Lyckeby kunskapscenter
TN.2014.29.291
27. Länsstyrelsens beslut den 10 juni 2014, Dnr 511-791-2014
Fastställelse av skötselplan för naturreservatet Hallarumsviken i
Karlskrona kommun
TN.2014.261.265
28. Länsstyrelsens beslut den 25 juni 2014, Dnr 555-2199-2014
Underrättelse om driftstörning avseende tekniskt fel på lucka vid
pumpstation Östra Köpmansgatan i Karlskrona
TN.2014.671.352
29. Länsstyrelsens beslut den 9 juli 2014, Dnr 513-3066-2013
Upphävande av beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter
gällande Fridlevstads vattenskyddsområde, Karlskrona kommun
TN.2013.1241.349
30. Länsstyrelsens beslut den 31 juli 2014, Dnr 505-1252-2014
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut avseende
buller från Verköleden i Karlskrona kommun
TN.2013.181.440

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 - 30
__________
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§ 92
Övrigt
Skärgårdsfesten
Åke Håkansson (S) ställer fråga om tekniska förvaltningen detta år fått
ersättning för sina kostnader i samband med Skärgårdsfesten.
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att det har man inte fått men att
det borde finnas en pott för tekniska förvaltningens utgifter. Ordförande
Tommy Olsson (KD) efterfrågar förvaltningens kostnader för Skärgårdsfesten. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att förvaltningen ska
sammanställa kostnaderna.
---Hattholmen
Åke Håkansson (S) påtalar att Hattholmen börjar växa igen och frågar om
röjning av sly måste anstå tills saneringen är klar. Förvaltningschef CarlMartin Lanér svarar att gata/parkavdelningen planerat att röja Hattholmen
inom 14 dagar.
---Övergångsställe
Lars-Göran Forss (M) ställer fråga om det planerade övergångsstället
mellan gästhamnen och gamla fängelset. Förvaltningschef Carl-Martin
Lanér svarar att ett gestaltningsprogram från planarkitekten blir klart i
dagarna. Därefter ska överfart utformas så att läge, belysning och
materialval blir rätt. Den planerade övergången beräknas vara klar till
sommaren 2015.
---Gästparkering på Stumholmen
Lars-Göran Forss (M) ställer fråga om vad som hänt med den planerade
gästparkeringen på Stumholmen. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
svarar att eftersom kommunen inte äger marken, där de tilltänkta platserna
skulle vara, så har istället sex entimmesparkeringar etablerats direkt innan
Stumholmsbron utanför Boverket.
---VA-investering i Svarta byn på Gullberna
Lars-Göran Forss (M) ställer fråga om vad som händer med VAinvesteringen i Svarta byn på Gullberna. VA/Renhållningschef Kenneth
Johansson svarar att investeringen genomförs. Finansiering sker
forts
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§ 92 forts
Övrigt
inom ramen av tekniska förvaltningens budget men redovisning tekniskt
genom justering 2014/2015.
---Fartbegränsningar i tätorter
Lars-Göran Forss (M) ställer fråga från Nättraby Vägars Samfällighetsförening, gällande önskemål om att själva upprätta farthinder på
kommunens väg. Trafikingenjör Lars Olofsson svarar att farthinder fattar
vägföreningen själva beslut om, medan kommunen beslutar om hastighet.
Ärendet ska beredas till november/december 2014.
---Läsplattorna
Claes-Urban Persson (S) ställer fråga om när tekniska nämnden ska få
sina läsplattor samt utbildning i dessa. Nämndsekreterare Birgitta Dahl
svarar att utbildningen försenats på grund av produktionsstopp av HPplattorna i våras. Då det snart är nyval har projektgruppen beslutat skjuta
upp utbildningen till att gälla de nyvalda politikerna med start januari 2015.
---Stena-Lines frakt vid kaj
John-Erik Danerklint (S) ställer fråga om Stena Lines tredje färja vid
Verkökajen är reglerad. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar ja,
överenskommelse med Stena Line om villkor för detta är på gång att
slutföras.
---Hastighetsplan för Karlskrona kommun
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om vad som hänt med utredningen av
hastighetsplanen för Karlskrona kommun. Trafikingenjör Lars Olofsson
svarar att förvaltningen har för avsikt att presentera den för tekniska
nämnden senare i höst. Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om beslut ska tas i
tekniska nämnden eller i kommunfullmäktige. Förvaltningschef Carl-Martin
Lanér svarar att det är ett viktigt policydokument för hela kommunen.
---Båtrådet - kommande båttaxor och arrendeavtal
Lars-Göran Forss (M) informerar att Båtrådet nu är överens om taxor 2014.
Ärendet ska behandlas i tekniska nämnden i september månad och i
kommunfullmäktige i oktober.
__________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-09-23

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 23 september 2014

§ 93 Information
- Personalnyckeltal tekniska förvaltningen
Mätperiod 2013.12 – 2014.07
§ 94 Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tekniska nämnden
per augusti 2014 och prognos 2014
§ 95 Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015
§ 96 Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
§ 97 Svar på medborgarförslag om att förbättra och utveckla möjligheterna för
ökad och säkrare cykeltrafik
§ 98 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 99 Meddelanden
§ 100 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdag den 23 september 2014 kl. 14.05 – 17.05

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) t.o.m. kl 16.15 §§ 93 – del av 94
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M) t.o.m. kl. 17.00 §§ 93 - 99
Patrik Stjernlöf (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Veikko Pirkkalainen (S) fr.o.m. kl. 16.30 §§ 95 - 100

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S) t.o.m. kl. 16.30 §§ 93 - 94
Camilla Persson (S)
Britt Hagström (M)
Anna Ottosson (M) fr.o.m. kl 14.15 §§ del av 94 - 100
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér fr.o.m. kl. 15.40
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd t.o.m. kl.16.35
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Hamnchef Bo Lindsjö
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Anders Kumlin
Projektchef Johan Stenér t.o.m. kl. 15.40
Trafikingenjör Lars Olofsson fr.o.m. kl. 14.35
Controller Marco Löfgren
Informatör Tina-Mari Eriksson
Nämndsekreterare Birgitta Dahl

Utses att justera

Pia Pålsson (S)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 93 - 100

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 93 - 100

Justeringsledamot

……………………………………
Pia Pålsson §§ 93 - 100

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sign

Sign
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Akten

TN.2014.263.026

§ 93
Information
-

a. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen
Mätperiod 2013.12 – 2014.07

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ledningsgruppen TF
Akten

TN.2014.196.042

§ 94
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tekniska
nämnden per augusti 2014 och prognos 2014
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck, projektchef Johan Stenér,
gatu/parkchef Karl-Johan Svärd, hamnchef Bo Lindsjö, VA/renhållningschef
Kenneth Johansson samt fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde den 20 - 21 november 2013 mål för 2014
i samband med budget och plan för åren 2014 - 2016.
De mål som fastställts av fullmäktige preciseras avseende vilka nämnder
och/eller bolagsstyrelser som omfattas av respektive mål. Därtill anges
vilken nämnd/styrelse som för varje enskilt mål har ett strategiskt ansvar.
För varje enskilt mål ska varje nämnd/bolagsstyrelse som omfattas av
målet precisera vilka aktiviteter som nämnd/bolagsstyrelse avser att
genomföra i syfte att medverka till måluppfyllelse.
Nämnd/bolagsstyrelse kan, där så bedöms vara lämpligt, utforma egna mål
med lämpliga aktiviteter kopplade till dessa. Sådana mål med tillhörande
aktiviteter måste dock ha en koppling till fullmäktiges fastställda mål, inom
antingen de övergripande målen eller till de mål som är kopplade till något
av visionens fem områden. Sådana mål respektive planerade aktiviteter,
samt grad av måluppfyllelse för dessa, behöver nämnd/styrelse inte
redovisa för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 76,0 mnkr efter
senaste avstämningen med kommunledningen den 31 augusti.
Kompensation för nytt löneavtal från och med den 1 april 2014 är reglerat
i kommunbidraget och de nya lönerna är inkluderade i prognos 2014.
Reglering av kommunbidrag för omorganisation av registrator och
nämndsekreterare till kommunledningsförvaltningen är utförd.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 0,8 mnkr.
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§ 94 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tekniska
nämnden per augusti 2014 och prognos 2014
Resultatreglering bokslut 2013
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 att ingen resultatreglering
från 2013 ska genomföras.
Prognos 2014 budgetavvikelse +/- 0 för tekniska nämndens verksamheter
exklusive VA-verksamhet.
Budgetavvikelse för tekniska nämndens verksamheter exklusive
VA-verksamhet för perioden, +3 163 tkr.
Budgetavvikelsen för perioden kommenteras per avdelning enligt följande:
Centrala verksamheters budgetavvikelse på -1,5 mnkr beror på att
 IT-kostnader på 1,8 mnkr har inte fördelats ut till avdelningarna och
kommer att bokföras rätt under september.
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning till
pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Återhållsamhet avseende anlitande av externa konsulter.
 Lägre intäkter för bilpoolen än budgeterat.
 Överskott politisk verksamhet beror på att sekreterarens lön bokförts
på adm/projektering för jan-maj, ca 200 tkr och kommer att bokas
om under september.
Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +3,7 mnkr och de större
avvikelserna är
 Lägre kostnader för planerat underhåll på 3 mnkr med anledning av
medveten återhållsamhet för att kunna möta akuta insatser som
anmäls via app för felanmälan.
 Ökade kostnader för akut beläggningsunderhåll med 0,8 mnkr.
Orsaken är att vintern varit relativt mild, och dåliga beläggningar i
kombination med växelvis milt och kallt väder har resulterat i många
beläggningsskador.
De större avvikelserna för fastighetsavdelningens budgetavvikelse på
+5,8 mnkr är
 Akut underhåll, -2,1 mnkr, består främst av ökade kostnader för
fukt och mögel.
 Planerat underhåll -1,2 mnkr. En ökad satsning på planerat underhåll som balanseras av överskott i andra verksamheter.
 Hyresintäkter interna, +4,6 mnkr. Äldreboendet Handelsträdgården,
som blev klart i våras, ej med i budget (4,3 mnkr).
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§ 94 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tekniska
nämnden per augusti 2014 och prognos 2014


Externa hyreskostnader, - 1,1 mnkr. Effekten av ej budgeterad
hyreskostnad för Handelsträdgården, minskas av lägre kostnader
för helårskontrakt som upphört under året.



Värme/el understiger budget med +6,7 mnkr. De avgörande
faktorerna till avvikelsen är det dagliga energieffektiviseringsarbetet,
den yttre klimatpåverkan, samt lägre driftkostnader med anledning
av investeringar i energi- och underhållsprojekt. Ett något för högt
budgeterat elpris/kWh bidrar också till en del av avvikelsen.

Hamnavdelningens budgetavvikelse på -3,4 mnkr beror på att
 Effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr har inte
kunnat verkställas under perioden. Avtal med operatörer för sjöfarten ska skrivas, gällande avgifter för fartyg och gods som anlöper
eller passerar kommunens hamnområde. Avtalen kommer att fullföljas under året. Prognosen är att effektiviseringskravet kommer att
uppnås.
 Försenad implementering av hamnsystem.
Renhållningens budgetavvikelse på -1,4 mnkr beror dels på högre
entreprenadkostnader än budgeterat och dels på lägre intäkter än
budgeterat med anledning av beslut att inte debitera dragväg under 2014.
Prognos 2014, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet.
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, +2,5 mnkr.
VA-verksamhetens budgetavvikelse på +2,5 mnkr beror på att
 Konsumtionsavgifterna ligger lägre än budget och beror på en något
lägre försäljning än budgeterat under de första åtta månaderna 2014.
 Budgetavvikelsen avseende verksamheterna vatten och avlopp
beror på en koncentration av arbete i egen regi med utbyggnad av
nya avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta har,
eftersom det är en investering, belastat investeringsprojekten för
nya serviser och färre drift/underhållsarbeten har utförts.
Investeringsramen för tekniska nämnden 2014 uppgår till 104,6 mnkr
inklusive avgiftsfinansierade investeringar. Investeringsutgiften för första
och andra tertialen 2014 uppgår till 82,6 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till 358,2 mnkr
och totalt förbrukade investeringsmedel är 216,1 mnkr.
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§ 94 forts
Delårsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning tekniska
nämnden per augusti 2014 och prognos 2014
Tekniska nämndens bedömning är att 60,6 mnkr av investeringsanslaget är
pågående projekt vid årsskiftet och kommer att behöva föras över till 2015.
Under perioden har 44 investeringsprojekt avslutats till en investeringsutgift
på 71,7 mnkr och med en budgetavvikelse på -236 tkr.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen den 11 september 2014.

Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna tekniska nämndens redovisning av mål för god ekonomisk
hushållning
2. att godkänna budgetuppföljning den 31 augusti 2014 i enlighet med
upprättade handlingar
3. att överlämna budgetuppföljning den 31 augusti 2014 till revisionen.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1111.041

§ 95
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015
Hamnchef Bo Lindsjö, VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar
ärendet. I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att
en avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Tekniska nämndens taxeförslag följer budgetdirektiven och 2015 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 kommenteras nedan.
Fartygsavgifter, kapitel 1
Ny taxa för isverk, som ska täcka tillverkningskostnaden av is till fisket och
industrin.
Taxa för uppläggning/inlagring av gods, kapitel 7
Ny taxa för tillstånd på kommunalt vatten införs.
Båtplatsavgifter, kapitel 19
Förslaget innebär en avgiftsmodell som relaterar till båtplatsens bredd,
tillägg för förtöjningsbommar, beroende av längd eller om någon annan typ
av akterförtöjning ingår, samt tillägg om service gällande el eller färskvatten
finns att tillgå.
Intäkter för breddmeterpris ska finansiera bryggans kapital- och
underhålls/driftkostnader och kostnader för service till fritidsbåtar som
forts
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§ 95 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015
allmänna/fria tilläggsplatser, pumpout och tömningsstationer,
allmänna mastkranar, lyftplatser för småbåtar, slipar/sjösättningsramper,
miljöavgifter mm.
Avgiftsmodellen för båtplatsavgifter baseras på att båtplats hyrs under
sommarsäsong (1 april - 30 nov) och
vintersäsong (1 jan - 30 mars + 1 dec - 31 dec).
Förslaget har varit på remiss till Båtrådet och Båtsam och har fått ett
positivt bemötande.
Parkeringsavgifter, kapitel 20
Ingår inte i förslaget och kommer att redovisas till tekniska nämnden i
oktober.
Taxa för laboratorietjänster, kapitel 22
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör 40 %,
varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kapitel 23
Både den fasta och den rörliga delen av brukningsavgiften föreslås höjas
med 5 %. Den rörliga delen höjs med 1,50 kr till 29,00 kr och den fasta
avgiften, för en normalvilla, höjs med 220 kr/år till 4 630 kr/år.
Från år 2015 kommer intäktsökningen på 6 mnkr att finansiera
avdelningens 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.
För en villaägare med normal årsförbrukning på 150 m3/år innebär taxehöjningen en höjd månadskostnad med 37 kr eller 444 kr/år.
Taxeförslaget innehåller en höjning av anläggningsavgifterna med 5 %.
För en normalvilla med tomt om 800 kvm innebär det en höjning med
8 550 kr. Anläggningsavgiften var 2014, 169 195 kr och blir för 2015,
177 655 kr.
Renhållningstaxa, kapitel 24
Osorterat och latrin höjs med årliga 10 procentenheter.
Den rörliga avgiften för kärl, säck och containerhämtning höjs med 10 %.
forts
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§ 95 forts
Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015
Latrin till fastigheter i östra skärgården.
Den särskilda taxa som gällt i östra skärgården för hämtning av
hushållsavfall strider mot likställighetsprincipen. Latrin ingår idag i den
gällande taxan, vilket innebär ingen avgift för latrin.
Ett fåtal fastigheter i skärgården har fortfarande latrinhämtning och för att
styra över mot alternativa lösningar föreslår tekniska förvaltningen att
dessa ska betala den gällande taxan för latrinhämtning.
Taxa för gemensamhetsanläggningar införs.
Den taxa som idag debiteras kunder med gemensamhetsanläggning för
hämtning av hushållsavfall, är en tolkning av taxan för flerbostadshus.
Den rörliga avgiften (hämtningskostnaden) fördelas jämt mellan de som
delar på hämtningen. Utöver den rörliga kostnaden debiteras fast avgift för
villa. Eftersom den fasta avgiften för en villabostad är något högre än för
lägenhet, föreslås en sänkning av hämtningskostnaden. Detta för att
ekonomiskt motivera att ha gemensam hämtning och bidra till en bättre
logistik, färre starter och stopp med renhållningsfordonen, samt en miljömässigt bättre hämtning.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i budgetuppföljningen.
Reservationer
Patrik Stjernlöf (M) reserverar sig mot den del i förslaget, kapitel 1, som rör
ny taxa för isverk.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med föreliggande förslag.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.779.183

§ 96
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
Anna Ekström (FP) och Gunilla Ekelöf (FP) har lagt en motion där de
föreslår att tekniska förvaltningen får i uppdrag att trafiksäkra korsningen
vid Järavägen för fotgängare och cyklister.
De anger i motionen att gång- och cykeltrafikanter som vill ta sig från
Vedeby skola eller från gång- och cykelvägen som passerar under Riksvägen inte har någon form av anvisning till hur Järavägen ska korsa. De
menar att de som har för avsikt att ta sig till det köpcentrum som inrymmer
zooaffär och matvaruaffär är hänvisade till att använda bil. Motionärerna
önskar därför en förbättrad koppling för gående och cyklister över
Järavägen.
Järavägen trafikeras av 6500 fordon/dygn vid den senaste mätningen 2007.
Det kan antas att trafiken sedan mätningen ökat.
Vid korsningen har det registrerats totalt sex trafikolyckor med totalt tolv
skadade personer. Av dessa var en cyklist, en fotgängare, tre
mopedister/motorcyklister samt sju personer i motorfordon. Samtliga trafikolyckor utom en, har inträffat vid passage över Järavägen i anslutning
till korsningen. En olycka har inträffat vid cykelöverfartens korsning över
infarten till Vedebyskolans parkering.
Vid Järavägen i anslutning till matvaruaffären finns en busshållplats som
trafikeras av bland annat linje ett.
Det finns skäl att förbättra möjligheten för fotgängare att ta sig över vid
infarten till Netto. Trafikmängden på drygt 6000 fordon/dygn innebär en
barriär som gör det svårt för många trafikantgrupper som barn och äldre
att på ett tryggt sätt korsa vägen.
Eftersom övergångsställen, i motsats till det önskade syftet, istället kan öka
risken för fotgängare att råka ut för en trafikolycka, föreslås att korsningen
vid busshållplatsen förses med en fotgängarrefug som gör att passagen
kan ske i två steg.
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§ 96 forts
Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
Bredden vid Järavägen är mellan 8,5 och 9 meter vid den plats där en
fotgängarrefug skulle kunna placeras. Med en körfältsbredd på 3,5 meter
per körfält skulle en refug på minst 1,5 meter rymmas, vilket är minimimåttet på en refug där fotgängare ska vänta på passage.
En fotgängarrefug bedöms kosta omkring 30 000 kronor. Denna kostnad
finansieras av exploateringsprojekt ”Järavägen”.

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

TN.2014.565.312

§ 97
Svar på medborgarförslag om att förbättra och utveckla möjligheterna
för ökad och säkrare cykeltrafik
Roland Thörnqvist i Karlskrona föreslår i ett medborgarförslag att
Karlskrona kommun ska fortsätta att förbättra och utveckla möjligheterna
för ökad och säkrare cykeltrafik med hjälp av cykelbarometrar, grön våg
för cyklister, cykelprioritering i trafiksignaler och varningssystem för cyklar.
I Karlskrona kommuns cykelstrategi, som nyligen antagits av
kommunfullmäktige, återfinns flera åtgärder som syftar till att få fler att välja
cykeln som transportmedel i Karlskrona. I cykelstrategin nämns bland annat
åtgärder som cykelbarometrar. I samband med ombyggnad eller nybyggnad
av kommunens fåtal trafiksignalanläggningar, kan det också bli aktuellt att
genomföra någon av de åtgärder som återfinns i Roland Thörnqvists förslag.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_________
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§ 98
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Tekniska nämndens båtråd den 18 augusti 2014.
2. Tekniska nämndens arbetsutskott den 19 augusti 2014
3. Tekniska nämnden den 26 augusti 2014
4. Tekniska nämndens trafikutskott den 29 augusti 2014
5. Disposition av anslag för Åtgärder Skärgårdshamnar/Muddring
till investeringsprojekt Kristianopel Bojar
TN.2014.741.559
6. Disposition av anslag för Åtgärder Skärgårdshamnar/Muddring
till Miljöbrygga Skärgårdshamnar
TN.2014.742.825
7. Disposition av anslag för Åtgärder Skärgårdshamnar/Muddring
till investeringsprojekt Miljötoaletter
TN.2014.743.822
8. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Vedebyskolan akustikåtgärder
TN.2014.917.291
9. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Wämöskolan, nytt personalkök
TN.2014.935.291
10. Disposition av anslag för Stumholmens badplats m.fl. 2014 till
Investeringsprojekt Stumholmens Badplats Etapp II
TN.2014.886.822
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§ 98 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
11. Disposition av anslag för GC-väg överfarter till investeringsprojekt
Tömningsstation Husbilar
TN.2014.705.537
12. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar
till investeringsprojekt Skyltprogrammet
TN.2012.585.299
13. Disposition av anslag för ombyggnad särskolan till Ombyggnad i
samband med Lyckåskolans flytt till Vedeby
TN.2013.1363.291
14. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar
till investeringsprojekt Arenan, trappnosmarkeringar
TN.2014.948.821
15. Omdisposition av 2011 års anslag för tillgänglighetsanpassningar
till investeringsprojekt Skyltprogram Stadsbibliotek
TN.2012.585.299
16. Omdisposition av 2013 års anslag för energieffektivisering till
investeringsprojekt Tilläggsisolering etapp 2
TN.2012.1109.225
17. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Rödebyskolan, fritids ombyggnad kök
TN.2014.1013.291
18. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Östersjöskolan, utökning rum
TN.2014.1014.291
19. Beslut avseende ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och
slamtömning
TN.2014.931.450

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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§ 99
Meddelanden
Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 1 september 2014 § 50
Inventering av belysning vid entréer vid idrottsanläggningar och
fritidsanläggningar
TN.2014.1058.827

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelandet.
__________

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-09-23

18

Sammanträdesprotokoll

§ 100
Övrigt
Isverket
Patrik Stjernlöf (M) begär en ekonomisk redovisning av isverkets kostnader
och intäkter. Ordförande Tommy Olsson (KD) bifaller begäran.
--Hastighet
Åke Håkansson (S) framför en förälders fråga: Varför råder inte
hastighetsbegränsning 30 km/h utanför skolan vid Scoutvägen i Bastasjö,
när så är fallet vid andra skolor? Trafikingenjör Lars Olofsson svarar att vid
hastighetsmätning utanför skolan höll 85 % av bilisterna 27 km/h och att
högsta uppmätta hastighet var 37 km/h. Därför bedöms skyltning vara utan
verkan.
______

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 28 oktober 2014

§ 101 Information
- a. Region Blekinges arbete med cykelfrågor
-

b. Redovisning av dricksvattenkvalitet och vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av giftlarm PFAS (poly- och perfluorerade alkylsubstanser)

-

c. Karlskrona Hockeyklubb (KHK) – VIP-loge Telenor Arena

-

d. Investeringsuppföljning per 30 september 2014 och prognos 2014

§ 102 Förslag till handlingsplan mot korruption
§ 103 Investeringstillstånd energiinvesteringar
§ 104 Ny förskola på Trossö
§ 105 Utbyggnad av cykelväg trafikplats Trantorp – Skärva by
§ 106 Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare Riksväg
§ 107 Svar på motion: Anlägg anslutningsväg till Åvallen i Rödeby
§ 108 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 109 Meddelanden
§ 110 Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Loftet Oskarsvärnsvägen 2
Tisdag den 28 oktober 2014 kl. 14.00 – 16.20

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
ledamöter

Gunilla Ekelöf (FP)
Åke Håkansson (S)
John-Erik Danerklint (S)
Claes-Urban Persson (S)
Pia Pålsson (S)
Lars-Göran Forss (M)
Patrik Stjernlöf (M)
Jörgen Johansson (C)

Tjänstgörande

ersättare

Britt Hagström (M)
Veikko Pirkkalainen (S) kl. 14.00-16.00 §§ 101- 104
Camilla Persson (S)
Göte Henriksson (SD)
Lindy Olofsson (M)

Närvarande

ersättare

Anna Ottosson (M)
Margareta Olin Mattsson (C)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck kl 14.25-16.20
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
kl. 14.00-15.13
Projektchef Johan Stenér
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd 14-00-16.00
Informatör Tina-Mari Eriksson
Fastighetschef Anders Kumlin kl. 14.00-16.00

Övriga

Strateg, Peter Hermansson, Region Blekinge

Sekreterare

Birgitta Dahl
Kl. 14.00-15.10

Utses att justera

Lars-Göran Forss (M)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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……………………………………
Birgitta Dahl §§ 101 - 110

Ordförande

…………………………………...
Gunilla Ekelöf §§ 101 - 110

Justeringsledamot

……………………………………
Lars-Göran Forss (M) §§ 101 - 110

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

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

november 2014 anslagits på
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Akten

TN.2014.1345.108

§ 101
Information
-

a. Region Blekinges arbete med cykelfrågor
Strateg på Region Blekinge, Peter Hermansson, informerar.

-

b. Redovisning av dricksvattenkvalitet och vilka åtgärder som vidtagits
med anledning av giftlarm PFAS (poly- och perfluorerade
alkylsubstanser)
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar.

-

c. Karlskrona Hockeyklubb (KHK) – VIP-loge Telenor Arena
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér och Fastighetschef Anders
Kumlin informerar.

-

d. Investeringsuppföljning per 30 september 2014 och prognos 2014
Ansvarig controller, Gun-Britt Sirbäck, informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1145.109

§ 102
Förslag till Handlingsplan mot korruption
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Ett förslag till Handlingsplan mot korruption, samt förslag till nya
styrdokument på området, har utarbetats av en förvaltningsövergripande
arbetsgrupp på uppdrag av Kommundirektören. Handlingsplanen är på
remiss till nämnder och styrelser samt till kommunala bolag.
Handlingsplanen innefattar:





Policy mot mutor
Riktlinjer mot mutor
Riktlinjer för bisysslor
Riktlinjer för avtackning, representation och gåvor

De föreslagna styrdokumenten kommer, om de antas av
kommunfullmäktige, att ersätta Policy för representation och gåvor
(fastställd av kommunfullmäktige 2005), samt Riktlinjer för bisyssla
(fastställd av kommunstyrelsen 2006).
Tekniska förvaltningens ledningsgrupp har inget att erinra mot förslaget.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka föreslagen handlingsplan mot korruption.
________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Ansvarig controller TF
Handläggaren
Akten

TN.2012.1109.225

§ 103
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
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 med
sedan 2005, med mycket goda resultat. För att möjliggöra de önskade
besparingarna inom energiområdet äskades utökade investeringsramar
om totalt 56 mnkr, vilket kommunfullmäktige beslutade om 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
Kommunfullmäktige reviderade investeringsplanen för åren 2014-2016 i
beslut § 145 den 20-21 november 2013 enligt följande; 2014 - 15 mnkr,
2015 - 10 mnkr och 2016 - 9 mnkr, d.v.s. ingen förändring i den totala
investeringsramen.
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar beräknas ge
uppgår till:
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Sign

Sign

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

forts
Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-10-28

7

Sammanträdesprotokoll

§ 103 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
År 2017 beräknas de gjorda energiinvesteringarna på totalt 56 mnkr ge full
besparingseffekt på driftkostnaderna. Denna tillståndsansökan omfattar nio
energieffektiviseringsprojekt på totalt 1,71 mnkr och föreslås finansieras
med 2014 och 2015 års ramar.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts
och följande värden har använts:






El
Olja
Fjärrvärme
Bergvärmepump
Luft/vatten-vpump

1,02 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
1,27 kr/kWh, framräknat med hjälp av fakturor
0,69 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
0,29 kr/kWh, beräknat efter COP-talet
0,29 kr/kWh, beräknat efter COP-talet

I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,5 % 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 130 600 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
30 år, men i kalkylhänseende har även en genomsnittlig kalkyltid på 15 år
använts. I upprättad tabell framgår respektive projekts överskott och
sammanlagt genererar de föreslagna investeringarna ett överskott på
329 tkr under kalkyltid 15 år. Överskottet under avskrivningstiden, vilken
genomsnittligt uppgår till 20 år, uppgår till 523 tkr.
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,
2. att investeringsutgiften på 1 710 000 kronor, finansieras med
1 159 300 kronor ur 2014 års anslag för energieffektivisering, samt
med 550 700 kronor ur 2015 års anslag för energieffektivisering.
Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Ansvarig controller TF
Handläggaren
Akten

TN.2014.1367.290

§ 104
Ny förskola på Trossö
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 maj 2014 i § 36 beslutat att
etablera en ny kommunal förskola på Trossö.
Ett stort antal platser behöver skapas både för förskolan och för grundskolan på Trossö, både på kort och på lång sikt. Trossö genomgår en
förändring när den bebyggs och förtätas. Barnfamiljer väljer att bo kvar i
staden, vilket ställer ökade krav på vår framtida lokalförsörjning, vad gäller
placering och dimensionering av barn- och ungdomsförvaltningens enheter.
Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, serviceförvaltningen och fastighetsägaren Kungsleden tagit
fram ett förslag på hur vi ska kunna etablera en förskola med sju
avdelningar i kvarteret Lindblad. Med en begränsad ombyggnation kan vi få
till sju avdelningar, personalutrymmen och ett tillagningskök. Det kommer
dessutom att anläggas en helt ny utemiljö med en lekyta på ca 2 500
kvadratmeter (m2) på innergården. Den befintliga planlösningen i aktuell
byggnad tillsammans med ambitionen att hålla nere ombyggnadskostnaderna gör att avdelningarnas lokalytor blir större än om vi byggt en
helt ny förskola från grunden. Tack vare detta kommer förskoleavdelningarna i kvarteret Lindblad också kunna användas som
”gummibandslokaler”, det vill säga för att möta de tillfälliga mindre
ökningarna av antalet förskolebarn som regelbundet uppstår.
Det nya tillagningsköket kommer att kunna förse ca 130 barn samt
personal med mat. Uppskattningsvis 50 % av förskolebarnen kommer
dagligen att äta frukost, närmare 100 % kommer att äta lunch och
uppskattningsvis 75 % kommer att äta mellanmål, vilket ger en omfattande
mathantering. Ur verksamhetens perspektiv är ett tillagningskök att
rekommendera. Matens kvalité, såsom utseende, näringsinnehåll och den
totala måltidsupplevelsen påverkas av faktorer som t.ex. transporter och
varmhållning. I Karlskrona kommuns måltidspolicy står följande:
”Maten ska vara tillagad så nära matgästen som möjligt, med en
avvägning mellan ekonomi och upplevd smakkvalitet.”
forts
Sign

Sign

Sign
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§ 104 forts
Ny förskola på Trossö
Med hänsyn tagen till denna skrivelse i måltidspolicyn, samt det beräknade
antalet serverade portioner fördelat på de planerade sju avdelningarna,
rekommenderar serviceförvaltningen i samverkan med barn- och ungdomsförvaltningen att det bästa alternativet är ett tillagningskök för en förskola
med sju avdelningar. Omfattningen innebär även att 100 % sysselsättning
kan erbjudas medarbetarna i köket, vilket är i linje med Karlskrona
kommuns beslut att öka antalet heltidstjänster.
Behovet av nya förskolelokaler på Trossö beror bland annat på att
Rosenfeldtskolan behöver använda de nyligen iordningställda förskolelokalerna (två avdelningar) till sin skolverksamhet då antalet skolelever
ökar. Dessutom har barn- och ungdomsförvaltningen inte genomfört
ombyggnationen av Saltöskola, som skulle möjliggjort att femåringar från
förskolan Saltkråkan flyttades upp. Detta på grund av att skolan även här
behöver använda den tilltänkta ytan till sin skolverksamhet. Barn- och
ungdomsförvaltningen har också ett ökat tryck på antalet förskolebarn som
vill in mot Trossö.
Den nya förskolan planeras att stå färdig till sommaren 2015. För att klara
det akuta behovet av förskoleplatser på Trossö planeras två till tre
provisoriska förskoleavdelningar tillfälligt att kunna inrymmas på Trossö
redan under november/december 2014.
Etableringen av den planerade förskolan i kvarteret Lindblad medför inga
investeringskostnader avseende lokaler för Karlskrona kommun då
fastighetsägaren står för investeringarna, vilket sedan regleras genom
hyreskostnaden. Dock kommer barn- och ungdomsförvaltningen att ansöka
om att få utökade investeringsmedel för inköp av inventarier till
avdelningarna med ca 400 000 kr per avdelning, totalt ca 2,8 mnkr.
Serviceförvaltningen har också behov av utökade investeringsmedel för inköp av inventarier till tillagningsköket med ca 300 000 kr, vilket barn- och
ungdomsförvaltningen kommer att ansöka om. Därmed blir det totala
behovet av utökade investeringsmedel med anledning av den nya förskolan ca 3,1 mnkr.
Den från fastighetsägaren offererade årshyran uppgår till 2 485 000 kr,
vilket motsvarar 1 507 kr/m2 inklusive kostnader för värme, fastighetsskatt,
vatten och avlopp. Lokalkontraktet omfattar ca 1 650 m2 inklusive ny hiss,
ny utemiljö och ett nytt tillagningskök. Beräknad inflyttning i de nya
lokalerna är planerad till maj/juni 2015, under förutsättning att inget
oförutsett inträffar under ny- och ombyggnadsprocessen. Kontraktstiden är
på tio år och med en förlängningstid på fem år.
forts

Sign

Sign

Sign
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§ 104 forts
Ny förskola på Trossö
Den totala internhyran från fastighetsavdelningen till barn- och ungdomsförvaltningen respektive serviceförvaltningen kommer att bli ca 1 860 kr/m2,
vilket inte bara inkluderar värme, fastighetskatt, vatten och avlopp utan
även drifts- och underhållskostnader samt el, vilket ej fastighetsägaren står
för enligt kontraktsförslaget. Den verkliga internhyran kommer sedan att
skilja sig åt mellan de två förvaltningarna, då ombyggnadskostnaderna är
avsevärt högre för serviceförvaltningens tillagningskök jämfört med de
övriga förskolelokalerna. De verkliga ombyggnadskostnaderna kommer
därför att bli vägledande i fördelning av hyreskostnaderna när lokalerna
står klara.
Nytt hyresavtal kommer ej att undertecknas förrän de ökande kostnaderna
för barn- och ungdomsförvaltningen respektive serviceförvaltningen är
säkrade genom utökade ramar till de berörda förvaltningarna. Detta
behandlas i pågående budgetberedning.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att med Kungsleden Golvet AB
teckna hyresavtal på högst 10 år gällande förskola i Kvarteret Lindblad,
2. att extern årlig hyreskostnad inte överstiger 2 485 000 kronor, vilket
motsvarar 1 507 kr/m2 inklusive kostnader för värme, fastighetsskatt,
vatten och avlopp, samt
3. att hyresavtalet ej undertecknas förrän finansieringen av de ökade
kostnaderna är löst.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1210.312

§ 105
Utbyggnad av cykelväg trafikplats Trantorp-Skärva by
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
I länstransportplanen för Blekinge 2014-2025 avsätts medel för att bygga ut
gång- och cykelvägnätet i länet. Som planeringsunderlag och stöd för
prioritering har Region Blekinge i samverkan med Trafikverket och berörda
kommuner upprättat en regional cykelplan med projekt som föreslås för
genomförande under planperioden. Utgångspunkten för finansiering av
prioriterade gång-och cykelvägsåtgärder är 50 % medfinansiering från
berörd kommun.
Trafikverket har inkommit med en förfrågan om medfinansiering på
550 000 kronor och rekvisition kommer att skickas till tekniska förvaltningen
under 2015. Aktuell sträcka är mellan östra infarten till Skärva by och
Trantorp trafikplats. Den utgör en felande länk om ca 0,5 km där gång- och
cykelväg saknas. I dagsläget fungerar befintlig vägren som cykelfält genom
en målad linje. Pollare som tidigare fanns på platsen har tagits bort.
Vägrenen är smal och saknar vinterväghållning.
Den planerade åtgärden innebär breddning av befintlig väg för en ca två
meter bred gång- och cykelväg som avgränsas med mittstöd mot körbanan
och räcke mot naturområdet där slänten är brantare än 1:3. Trafikverket
kommer att ansvara för framtagande av bygghandlingar, projektledning,
produktion samt för drift och underhåll. Trafikverket svarar för eventuell
kostnadsökning utöver bedömd totalkostnad.
Ovanstående investeringsanslag finns medtaget i Tekniska förvaltningens
förslag till investeringsbudget för år 2015.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att besluta om medfinansiering på 550 000 kronor för utbyggnad av
gång- och cykelväg längs väg 679 mellan Trantorp och Skärva by, samt
2. att ta i anspråk medel ur 2015 års investeringsanslag för gång- och
cykelväg Trantorp/Skärva by.
Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.413.512

§ 106
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare Riksväg
Ida Josefsson, boende utmed Riksvägen i Lyckeby, har skrivit ett
medborgarförslag om att bygga en gångbana på Riksvägen i Lyckeby,
mellan Östra Torpsvägen och till övergångsstället vid Petter Dalsvägen.
Idag saknas gångbana på aktuell sträcka. Ida menar att Riksvägen är en
genomfartsled där tunga, snabba och många fordon använder vägen.
Vägen är central i Lyckeby med skola, förskola och boende. Riksvägen har
en högsta tillåtna hastighet om 30 km/h under skoltid (kl. 06-18) på aktuell
sträcka.
Idas förslag är att införa farthinder eller avsmalningar, fartkamera samt
trottoar. Hon föreslår också att förbud, eller fysiska hinder, införs för att
hindra all trafik förutom bussar på vägsträckan.
Tekniska förvaltningen har genomfört en hastighetsmätning på aktuell
sträcka. Denna visade att hastigheten på passerande fordon ligger på
omkring 35 km/h, under den tid högsta tillåtna hastighet är 30 km/h. Under
samma tid körde 85 % av fordonen som mest 43 km/h. Under hela mätperioden var medelhastigheten 38 km/h och 85 % av fordonen körde
som mest 48 km/h. Årsdygnstrafiken uppmättes till 3 700 fordon/dygn.
Vid övergångsstället som leder från Petter Dalsvägen och till Östra Torpskolan finns ett farthinder samt en interaktiv varningsskyltning som
uppmärksammar fordonsförare när gående passerar över vägen.
Ingen kollisionsolycka har rapporterats utmed Riksvägen mellan
Östra Torpvägen och Skördevägen under de senaste tio åren.
De av förslagsställarens åtgärder som bedöms som möjliga att genomföra
är gångbana samt förbud för genomfartstrafik av tunga fordon, dock
undantaget buss i linjetrafik. Det bedöms inte som lämpligt att förbjuda all
fordonstrafik, utom buss i linjetrafik på sträckan, då detta skulle innebära
stora omvägar för många trafikanter. Tung trafik, som eventuellt väljer
denna väg som en genare väg till färjeläget på Verkö,
forts

Sign

Sign
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare Riksväg
kan dock med ett förbud fås att välja vägen via Riksväg 28 istället. En
skyltning med förbud för genomfart av tunga fordon mellan E22 och
Knösövägen bedöms kosta omkring 10 000 kr.
En eventuell gångbana läggs företrädesvis på Riksvägens norra sida där
den skulle betjäna de fastigheter som idag har anslutning mot Riksvägen.
Gångbanan skulle sträcka sig 250 meter, mellan Östra Torpvägen och
fram till övergångstället vid Petter Dalsvägen, där det finns möjlighet att
välja denna för vidare färd. En gångbana utmed Riksvägen, på den sträcka
en sådan saknas, bedöms kosta omkring 500 000 kronor. Det bedöms inte
att fastighetsinlösen krävs för att tillskapa en gångbana till en bredd om
1,5 meter.
I Karlskrona kommuns nyligen beslutade Cykelstrategi finns en separat
gång- och cykelväg längs Riksvägen med som en föreslagen åtgärd.
Denna prioriteras i cykelstrategin längst ner bland de åtgärder som föreslås
under planperioden. Kostnaden för en separat cykelväg längs Riksvägen
ända fram till Skördevägen bedöms vara 2,3 miljoner kronor. En gång- och
cykelväg kräver markinlösen av en markremsa på omkring 3 meter av de
intilliggande fastigheterna på sträckan mellan Östra Torpvägen och
övergångsstället vid Östra Torpskolan.
Det är också möjligt att i en första etapp enbart anlägga en gång- och
cykelväg fram till övergångsstället vid Östra Torpskolan och sedan leda in
cyklister in mot den parallella Petter Dalsvägen. En sådan lösning bedöms
kosta omkring 1,2 miljoner kronor inklusive fastighetsinlösen.
Tekniska förvaltningen föreslår att kommunens nyligen antagna cykelstrategi följs och att, istället för enbart en gångbana, en kombinerad gångoch cykelväg anläggs i en första etapp utmed Riksvägen mellan Östra
Torpvägen och övergångsstället vid Östra Torpskolan. I en andra etapp
kan gång- och cykelvägen förlängas vidare mot Skördevägen där den
sedan ansluter till den befintliga cykelvägen utmed Riksvägen mot Lösens
kyrka. Tekniska förvaltningen föreslår att Karlskrona kommun i sin
prioritering i samband med nästa planeringsomgång prövar detta objekt
mot andra angelägna objekt inom kommunen.
forts
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§ 106 forts
Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
Trafikutskottet föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att förbjuda all tung genomfartstrafik, utom buss i linjetrafik,
mellan E 22 i Lösen och Verkövägen.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med trafikutskottets förslag
_________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.800.311

§ 107
Svar på motion: Anlägg anslutningsväg till Åvallen i Rödeby
Stefan Lundin (FP) föreslår i en motion att en ny tillfartsväg till Rödeby
idrottsplats anläggs från riksväg 28/122 Rödebyvägen och till Rödeby
idrottsplats, Åvallen. Detta för att avlasta den nuvarande tillfartsvägen via
Idrottsstigen och Idrottsvägen. Motionären menar att trafiken på denna
tidvis är intensiv och att risken för olyckor är stor. Hundratals ungdomar tar
sig till Åvallen till fots eller på cykel varför olycksrisken bedöms som stor.
Motionären menar att, för att på ett smidigt sätt lotsa trafiken till Åvallen, att
en ny tillfartsväg anläggs söder om den nuvarande bebyggelsegruppen vid
Idrottsstigen.
En väg i det av motionären föreslagna läget blir ungefär 500 meter lång.
Det bedöms att en sådan med en bredd av 6 meter skulle kosta
5000 kronor per löpmeter. Detta skulle innebära en kostnad på omkring
2 500 000 kronor. Mestadelen av marken ägs av Karlskrona kommun
varför ingen kostnad för markinlösen bedöms tillkomma.
Eftersom en ny tillfartsväg enbart skulle betjäna ett enskilt intresse ser
tekniska förvaltningen ingen möjlighet att stå för investeringskostnaden.
Innan en investering i denna storleksordning genomförs är det också
viktigt att arbeta enligt Trafikverkets s.k. fyrstegsprincip. I denna ska de
första stegen, innan nyinvestering, användas till att genomföra åtgärder
som minskar trafiken. Med grund i detta föreslår därför tekniska
förvaltningen att idrottsföreningarna som använder Åvallen tar fram
åtgärdsplaner som syftar till att minska behovet av biltrafik till
anläggningen. Tekniska förvaltningen bistår gärna med kunskap inom
ämnesområdet.
Tekniska nämndens trafikutskott beslutar för egen del
att tekniska förvaltningen ska informera idrottsföreningarna som använder
Åvallen i Rödeby att ta fram åtgärdsplaner som syftar till att minska
behovet av biltrafik till Åvallen.
forts
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§ 107 forts
Svar på motion: Anlägg anslutningsväg till Åvallen i Rödeby

Tekniska nämndens trafikutskott föreslår tekniska nämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med trafikutskottets förslag
________
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§ 108
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Tekniska nämndens arbetsutskott den 16 september 2014
2. Tekniska nämnden den 23 september 2014
3. Tekniska nämndens trafikutskott den 9 oktober 2014
4. Disposition av 2011 års klumpanslag för tillgänglighetsanpassningar
till investeringsprojekt Skyltprogrammet, etapp 2
TN.2012.585.299
5. Disposition av 2014 års anslag för tillgänglighetsanpassningar
till investeringsprojekt Konserthuset, breddning hissdörrar
TN.2014.1208.287
6. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7 000 000 kronor till investeringsprojekt Markköp
TN.2014.1307.353
7. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7 000 000 kronor till investeringsprojekt Bassänger vattenverk
TN.2014.1308.353
8. Disposition av 2014 års klumpanslag för diverse VA-ledningar om
7 000 000 kronor till investeringsprojekt Truseryd
TN.2014.1309.353
9. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Smörblomman 3, stängsel förskolegård
TN.2014.1079.290
10. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Stubbelycke, mattbyte
TN.2014.1080.299
forts
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§ 108 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
11. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Jämjö bibliotek, belysning
TN.2014.337.880
12. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt Viborg,
ombyggnad för Socialförvaltningen
TN.2014.1338.293
13. Beslutsattestanter fr.o.m. den 1 oktober 2014
TN.2014.151.002
14. Disposition av anslag för Stumholmens badplats m.fl. 2014 till
investeringsprojekt Bryggor Saltö, Dragsö, Alljungen
TN.2014.1191.822
15. Disposition av 2014 års anslag för Åtgärder
Skärgårdshamnar/Muddring till investeringsprojekt Bryggeriet
TN.2014.1158.559
16. Disposition av 2014 års anslag för Åtgärder
Skärgårdshamnar/Muddring till investeringsprojekt reparation kaj
Torhamn/Sandhamn
TN.2014.1159.556
17. Disposition av 2014 års anslag för Klumpanslag till investeringsprojekt
Hallarum
TN.2014.1261.559
18. Disposition av 2014 års anslag för Åtgärder
Skärgårdshamnar/Muddring till investeringsprojekt Garpahamnen
Elskåp
TN.2014.1260.559
19. Disposition av 2014 års anslag för Förnyelse Lekplatser o Lekredskap
till investeringsprojekt Lekplatser 2014
TN.2014.1306.332

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-10-28

19

Sammanträdesprotokoll

§ 109
Meddelanden
1. Karlskrona - uppföljning av Nödvattenövning Stor stad
den 11 september 2014
TN.2014.1144.106
Kommunfullmäktiges beslut den 18 september 2014
2. § 141 Svar på medborgarförslag om gångbro över järnvägen
i Gullberna
TN.2014.417.312
3. § 142 Svar på medborgarförslag om en rondell vid utfarten av
Stationsvägen – Verkövägen
TN.2013.1380.512
4. § 143 Svar på medborgarförslag om trafikregleringsförslag vid
köpcentret Wachtmeisters varuintag
TN.2013.1496.511
5. § 145 Svar på medborgarförslag om ubåtstorn vid E22 Angöringen
TN.2012.1370.861
6. § 146 Svar på medborgarförslag om att utplacera Karlskrona
angöringsboj som utsmyckning i rondellen vid Angöringen
TN.2012.1369.866
7. § 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och energi- och
klimatprogram
TN.2013.1228.400
8. § 160 Återremiss hyresavtal Hammarbygården
TN.2014.276.299
9. § 164 Utökning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten och
avlopp Mölletorp – Kättilsmåla
TN.2013.658.344
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§ 109 forts
Meddelanden
10. § 165 Extra anslag för VA-utbyggnad Svarta Byn, Gullberna Park
TN.2014.544.340
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 24 september 2014
11. § 61 Ramdala skola. Ombyggnad av ventilation
TN.2014.1219.286
Länsstyrelsens beslut den 8 oktober 2014
underrättelse om driftstörning
12. Rapporterad driftstörning avseende ökat utsläpp av totalfosfor
vid Koholmens avloppsreningsverk i Karlskrona kommun
Dnr 555-2537-2014 - TN.2014.997.351
13. Rapporterad driftstörning avseende tryckavloppsläcka mellan
pumpstation Wämöviken och Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun
Dnr 555-2634-2014 - TN.2014.1348.352
14. Rapporterad driftstörning avseende tryckavloppsdriftstopp på pumpar
vid pumpstation Högvakten i Karlskrona kommun
Dnr 555-2709-2014 - TN.2014.1349.352
Begäran om rättelse och klarläggande den 7 oktober
15. Advokatbyrån Palm & Nilsson, Dnr 2506
Anmälan om ombud för Bodins entreprenad i Karlskrona AB
TN.2014.1345.108

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 15.
__________
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Akten

TN.2014.967.821
TN.2014.1355.514
TN.2011.378.109
TN.2012.1370.861

§ 110
Övrigt
Läckande tak på Östersjöhallen
Fastighetschef Anders Kumlin informerar att i väntan på ombyggnad av
Östersjöhallen lappas och lagas det läckande taket efterhand som läckage
uppstår.
---Miljöbilsparkering
Åke Håkansson (S) frågar vad som händer med avgiftsbefrielsen för
miljöbilsparkering med anledning en dom han hört talas om. Projektchef
Johan Stenér svarar att Högsta förvaltningsdomstolen, i dom (6647-13)
den 8 oktober 2014, kommit fram till att gällande lagstiftning inte medger
avgiftsbefrielse för fordon med vissa miljöegenskaper. Ärendet ska upp
trafikutskottet den 6 november.
---Omdirigering av cyklister/gående vid ombyggnad av Bergåsa
Lindy Olofsson (M) redogör för problem med omdirigeringen av
cyklister/gående i samband med ombyggnad av Bergåsa. Dessa hänvisas
förbi judiska kyrkogården, upp mot Musikugglan och genom Wämöskolan.
Föräldrar är oroliga för sina barn då obehöriga passerar över skolgården.
Projektchef Johan Stenér tar med sig informationen till förvaltningen för att
tillsammans med entreprenören diskutera möjliga åtgärder.
---Ubåtstorn
Åke Håkansson (S) ställer fråga om de höga kostnader som redovisades
på arbetsutskottet gällande förfrågan om inköp av Ubåtstorn. Efter
diskussion meddelar projektchef Johan Stenér att inriktningen just nu är att
undersöka alternativa möjligheter till ett verkligt ubåtstorn. Ett förslag
kommer så småningom att redovisas för nämnden.
_______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 24 november 2014

§ 111 Information
-

a. Redovisning av lekparken i Hoglands park

-

b. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod 2013.12 – 2014.09

-

c. Beredskap vid eventuellt fel på bommarna vid järnvägsövergången
på infartsleden

-

d. Renhållningen – Övergång till Affärsverken

-

e. Ersättning för deltagande i konferenser, studiebesök m.m.

§ 112 Budget- och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014
§ 113 Förvärv av mark i Vång, Johannishus
§ 114 Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera
§ 115 Områdesbestämmelser för Östra Skärgården och Torhamn,
Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 116 Projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av
ventilationssystem på Ramdala skola
§ 117 Svar på medborgarförslag om containrar för trädgårds avfall på Hasslö
§ 118 Svar på medborgarförslag om containrar till trädgårds avfall på
Hasslö sopstation
§ 119 Svar på medborgarförslag: Ubåtarna Näcken och Najad ska utrangeras
§ 120 Svar på motion om aktivitetsplats för äldre
§ 121 Svar på medborgarförslag: Utför fukt- och mögelkontroll i alla
kommunala byggnader
§ 122 Svar på medborgarförslag om pulkabacken i Amiralitetsparken
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 24 november 2014
§ 123 Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet Rosenholmsvägen
mellan Lingonvägen och den ”bakre” infarten till Rosenholmsområdet
§ 124 Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla
banvallen
§ 125 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 126 Meddelanden
________
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Dockside, Skeppsbrokajen 10
Måndag den 24 november 2014 kl. 14.00 – 15.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.

Tommy Olsson (KD)
Gunilla Ekelöf (FP)

ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)
Veikko Pirkkalainen (S)
Britt Hagström (M)

Närvarande

ersättare

Anna Ottosson (M)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Projektchef Johan Stenér
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
Projektingenjör Ida Löndahl kl.14.00 -14.30
Informatör Tina-Mari Eriksson
Fastighetschef Anders Kumlin
Driftchef VA Ola Gren

Sekreterare

Birgitta Dahl

Justerare

Paul Cederholm (SD)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 111 - 126

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 111 - 126

Justeringsledamot

……………………………………
Paul Cederholm §§ 111 - 126

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Akten

TN.2013.1477.332

§ 111
Information
-

a. Redovisning av lekparken i Hoglands park
Projektingenjör Ida Löndahl informerar.

-

b. Personalnyckeltal tekniska förvaltningen
Mätperiod 2013.12 – 2014.09

-

c. Beredskap vid eventuellt fel på bommarna vid järnvägsövergången
på infartsleden
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.

-

d. Renhållningen – Övergång till Affärsverken
Förvaltningschef Martin Lanér informerar.

-

e. Ersättning för deltagande i konferenser, studiebesök m.m.
Nämndsekreterare Birgitta Dahl informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.196.042

§ 112
Budget och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck, gatu/parkchef Karl-Johan Svärd,
fastighetschef Anders Kumlin, samt VA/Renhållningschef
Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Prognos 2014 budgetavvikelse -5 mnkr för tekniska nämndens
verksamheter exklusive VA-verksamhet. 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
Budgetram för tekniska nämndens verksamheter uppgår till 76,0 mnkr efter
senaste avstämningen med kommunledningen den 31 augusti 2014.
Kompensation för nytt löneavtal från och med den 1 april 2014 är reglerat i
kommunbidraget och de nya lönerna är inkluderade i prognos 2014.
Reglering av kommunbidrag för omorganisation av registrator och
nämndsekreterare till kommunledningsförvaltningen är utförd.
Resultatkrav för VA-verksamheten är 0,8 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2013
Kommunfullmäktige beslutade den 18 juni 2014 att ingen resultatreglering
från 2013 ska genomföras.
Ekonomi
Prognos 2014 budgetavvikelse -5,9 mnkr för tekniska nämndens verksamheter exklusive VA-verksamhet. Hamnavdelningens prognos -5 mnkr för
forts
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§ 112 forts
Budget och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
att effektiviseringskrav på 5 mnkr beslutat av KF inte kommer att kunna
verkställas och fastighetsavdelningens prognos på -0,9 mnkr med
anledning av uteblivna intäkter för hyresfordran mot Strandgården.
Budgetavvikelse för tekniska nämndens verksamheter exklusive
VA-verksamhet för perioden, +1,2 mnkr.
Budgetavvikelsen för perioden kommenteras per avdelning:
Kommentarer till centrala verksamheters budgetavvikelse på +0,3 mnkr:
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning till
pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Anlitande av externa konsulter i mindre omfattning än planerat.
 Lägre intäkter för bilpoolen än budgeterat.
Kommentarer till gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +3,1 mnkr:
 Kostnaderna för akut beläggningsunderhåll har ökat med
0,8 mnkr. Vårvintern har varit relativt mild och dåliga beläggningar i
kombination med växelvis milt och kallt väder har resulterat i många
beläggningsskador.
 Personalkostnaderna för Väg/trafikadministration är lägre än budget,
för att vikarier inte tagits in vid ordinarie personals sjukfrånvaro ger en
budgetavvikelse på +0,5 mnkr.
 Parkeringsintäkterna har ökat och medveten återhållsamhet av
underhållsinsatser har resulterat i en positiv budgetavvikelse för
väghållning/gatuparkering/industrijärnväg på +1,9 mnkr men ytterligare
underhållsinsatser kommer att utföras resten av året.
 Trafikbelysningens positiva budgetavvikelse på +0,4 mnkr som beror på
ännu ej utförda underhållsåtgärder.
Kommentarer till fastighetsavdelningens budgetavvikelse på +2,7 mnkr:
 Värme/el understiger budget med +7,8 mnkr och de avgörande
faktorerna till avvikelsen är det dagliga energieffektiviserings-arbetet,
den yttre klimatpåverkan samt lägre driftkostnader med anledning av
investeringar i energi- och underhållsprojekt. Ett något för högt
budgeterat elpris/kWh bidrar också till en del av avvikelsen.
 Akut underhåll, -3,4 mnkr och består främst av ökade kostnader för fukt
och mögel.
 Planerat underhåll -3,7 mnkr beror på en ökad satsning på planerat
underhåll som balanseras av överskott i andra verksamheter.
forts
Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-11-24

8

Sammanträdesprotokoll

§ 112 forts
Budget och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014.



Hyresintäkter interna, +5,7 mnkr. Den mest betydande orsaken är att
äldreboendet Handelsträdgården, som blev klart i våras, inte är med i
budgeterade intäkter med 5,4 mnkr.
Externa hyreskostnader, -2,2 mnkr. Effekten av inte budgeterad
hyreskostnad för Handelsträdgården minskas av lägre kostnader för
helårskontrakt som upphört under året.

Kommentarer till hamnavdelningens negativa avvikelse på -5,3 mnkr:
 Effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr har inte
kunnat verkställas under perioden. Avtal med operatörer för sjöfarten
ska skrivas gällande avgifter för fartyg och gods som anlöper eller
passerar kommunens hamnområde. Avtalen med operatörer kommer
inte att slutföras under 2014, förhandlingarna fortsätter under 2015.
Prognosen är att effektiviseringskravet inte kommer att uppnås.
 Försenad implementering av hamnsystem.
Renhållningens budgetavvikelse på +0,4 mnkr beror på att de planerade
förändringarna avseende ÅVC i Holmsjö och på Aspö inte kunnat utföras
med anledning av överklagade beslut.
Prognos 2014, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet.
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, +5,3 mnkr.
Kommentarer till VA-verksamhetens budgetavvikelse på +5,3 mnkr:
 Budgetavvikelsen avseende verksamheterna vatten och avlopp beror
på en koncentration av arbete i egen regi med utbyggnad av nya
avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta har, eftersom det
är en investering, belastat investeringsprojekten för nya serviser och
färre drift- och underhållsarbeten har utförts.
 Avvikelsen inom finans beror på lägre räntekostnader än budgeterat
på grund av att den verkliga räntan är lägre än den preliminära
budgeträntan.
Projektstöd från projekteringsverksamheten ingår i följande investeringsprojekt:
MOS
Projektet kommer att slutredovisas den 30 november 2014.
Hoglands park, lekpark etapp 2
Projekteringen av själva lekparken i Hoglands Park är klar. Den utökade
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§ 112 forts
Budget och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
markmiljötekniska undersökningarna är utförda under augusti och är
inlämnade till miljöavdelningen för utvärdering. Besked från miljöavdelningen är avgörande för projektets fortsättning. Bidragsansökan från
Boverket fick avslag. Utifrån kostnader för en eventuell sanering kommer
en bedömning göras om lekparken kan byggas enligt ursprunglig plan eller
om den måste projekteras om.
Hattholmen, MEX-projekt
Tekniska förvaltningen har skickat in ett förslag på sanering av Hattholmen
till tillsynsmyndigheten för beslut. Tillsynsmyndigheten godkände
åtgärderna för att sanera marken till MKM (mindre känslig mark). Med
denna nivå på saneringen kan exempelvis bostäder inte byggas på
Hattholmen. Eftersom det inte finns någon klar vision på vad som ska
finnas på Hattholmen i framtiden har tekniska förvaltningen tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningen och mark-och exploateringsavdelningen beslutat att verka för att sanera ner till KM (känslig mark),
vilket gör att kommunens användningsområde är fritt. Kostnaden för denna
åtgärd ligger på mellan 25-30 mkr och finns med i årets budgetberedning.
Om anslag avsätts för en totalsanering av marken behöver en ny ansökan
om efterbehandling inlämnas till tillsynsmyndigheten innan upphandlingen
kan ta vid.
Utfyllnad Verkö, MEX-projekt
Vattendomsansökan lämnades in till Mark- och miljödomstolen i början av
juli. Den beräknade handläggningstiden hos Mark- och miljödomstolen är
ca 1 år och ett beslut väntas till sommaren 2015.
Bergåsa planskildhet
Ombyggnadsarbetena på Bergåsa är i full gång och beräknas vara klara i
slutet av 2015. Entreprenören har färdigställt den nya idrottsplatsen för
Wämöskolan lagom till skolstart. Det som pågår för närvarande är arbetet
med vägbron över järnvägen. Den nya vägbron kommer gjutas i mitten av
november och kommer öppnas under våren 2015.
Markytor Stadsmarinan
Utvecklingen av Stadsmarinan fortskrider. Det som är näst på tur är omgestaltning av torget och kajpromenaden. Dessa ytor kommer att förses
med trädplanteringar, belysningspollare, belysningsmaster och andra saker
som gör miljön trevlig att vara i. Markytorna kommer att projekteras under
december - januari och därefter kommer en entreprenadupphandling att
genomföras. Målet är att de nya trevliga markytorna ska vara färdigställda
till säsongen 2015.
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§ 112 forts
Budget och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
Omgestaltning västra Ronnebygatan
Diskussioner förs med fastighetsägarna utmed denna del av Ronnebygatan och Landbrogatan om medfinansiering med 50 %. Planen är att
omgestalta Ronnebygatan mellan Borgmästaregatan och Landbrogatan
till en gångprioriterad gata. Målet är att vi ska komma överens snarast för
att projektet ska vara klart till sommaren 2015.
Omgestaltning Bastionsgatan
Omgestaltningen av Bastionsgatan är slutförd och gatan invigdes i
samband med invigningen av det nya Ubåtsmuseet den 6 juni 2014.
Amiralitetsparken, Trädbyte/upprustning 0,1 mnkr
Plantering av träd, rabatter och större berså har planterats med huvudsyfte
att förstärka centralaxeln genom staden med sikt norrifrån mot Klockstapeln.
Drottninggatan, Trädbyte 0,6 mnkr
Byte av träd fortgår enligt plan. Träden som planteras kommer, jämfört med
de gamla träden, vara mer centrerade samt livskraftigare och planteras
med ny typ av planteringsmetod. Färdigställs i november.
Utbyte gatubelysning, 2,5 mnkr
Under våren har kvicksilverarmaturer bytts ut mot högtrycksnatriumarmaturer i kommunens östra delar.
Lekplatser, 1 mnkr
Upphandling har genomförts avseende renovering av lekplatserna
Monsunen i Galgamarken, Skatvägen i Nättraby, Tyfongatan i Hässlegården, samt Skolvägen i Jämjö. Arbetena är påbörjade.
Utbyte av latrintoaletter på badplatser, 0,5 mnkr
Toalettbyggnaderna på Hallarums-, Aspös- och Torhamns badplatser
byts ut under 2014 till handikappanpassade mulltoaletter.
Gångbana Stationsvägen Rödeby, 0,5 mnkr
Längs sträcka på Stationsvägen i Rödeby är ny gångbana påbörjad och
kommer att vara färdigställd till årsskiftet.
Bryggor Dragsö, Saltö och Alljungens badplatser 0,15 mnkr
Nya bryggor har köpts in och handikappanpassningar utförs under året.
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per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
Fordon/maskiner, 1,4 mnkr
Nytt arbetsfordon med kran levereras i november och ny gräsklippare till
parkdepån i Rödeby är under upphandling.
Säkerhetshöjande åtgärder Verköbanan 5 mnkr
Bomanläggningar och ljud/ ljusanläggningar kommer att handlas upp
under november.
Investeringsprojekt Stadsmarinan är i stort sett klar.
De delar som är färdigställda är båtplatser för gästhamnsverksamheten,
ny tilläggningsplats för tömning av svartvatten för fritidsbåtar,
tömningsplats för spillvatten från husbilar, samt ny husbilsparkering.
Miljöstation för Stadsmarinan är färdigställd. Miljöstationen är tänkt att
tillgodose avfallsmottagning för gästhamns- och fritidsbåtsverksamheten.
Hamnavdelningens investering i en kraftfullare arbetsbåt, Björksundet,
innebär både tidsvinster och bättre arbetsmiljö.
Isverket är inköpt för att säkerställa isproduktionen för bland annat fisket.
Från årets klumpanslag på 2 500 tkr har följande projekt finansierats under
rapportperioden:
 Anslutning VA-förening Sturkö, 180 tkr
 Inre åtgärder extern hyresgäst Lyckeby Medborgarhus, 40 tkr
 Akustikåtgärder Hjulhammar, 190 tkr
 Akustikåtgärder Vedebyhallen, 200 tkr
 Kyla plenisal Palanderska gården, 55 tkr
Ytterligare åtgärder för 1,5 mnkr är planerade under resten av året ur detta
anslag.
Status pågående investeringsprojekt
Lyckeby kunskapscenter (LKC) - etapp 1 påbörjades i oktober 2013 och
etapp 2 påbörjades i mars 2014. Etapperna pågår parallellt under våren
2014. Etapp 1 och 2 slutbesiktigades den 11 augusti. Vedebyhallens
omklädningsrum har renoverats med avdelningens underhållsmedel
under sommaren. Ekonomiskt avslut av hela LKC-projektet sker hösten
2014.
Nybyggnad av B-hall vid Vedebyhallen, kommer att påbörjas med
projektering under hösten 2014. Det finns önskemål från politiskt håll om
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Budget och verksamhetsuppföljning för tekniska nämnden
per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
att den planerade B-hallen ska få måtten av en fullskalig hall, istället för
som ursprungligt tänkt en mindre träningshall för skolans behov.
Östra Torpskolan, nybyggnad av en skolbyggnad, ska ge plats för sjätteklassare som ska tillbaka till skolan i samband med skolöverenskommelsen
2012, påbörjades i november 2013. Byggnationen var klar i maj och
slutbesiktning skedde den 2 juni. Byggnaden togs i bruk i slutet av juni.
Ekonomiskt avslut sker under hösten 2014.
Ny lekpark i Amiralitetsparken påbörjades i november 2013 och var klar
för invigning den15 maj. Lekparken kommer att användas av Rosenfeldtskolan och allmänheten. När den nya lekparken öppnas kommer den
gamla lekparken, belägen i sluttningen mot Marinbasens entré, att läggas
ned. Ekonomiskt avslut beräknas bli under hösten 2014. Lekparken har
blivit omåttligt populär och den är full av besökare veckans alla sju dagar.
Utredning ”Ny brandstation Oskarsvärn” har genomförts under våren och
avrapporterades till beställaren Pottholmsprojektet i början av sommaren.
Expansion Nättraby kunskapscenter (NKC), projektering kommer att
påbörjas under hösten 2014. Parallellt kommer handlingar för sanering
och rivning av den befintliga byggnaden att tas fram. Byggstart planeras
till januari-februari 2015, om inte något oförutsett inträffar. Beräknad
inflyttning blir preliminärt inför vårterminen 2016.
Tullskolan, expansion av skol- och fritidslokaler genom renovering och
ombyggnad av byggnad ”Fyren” påbörjades i augusti och beräknas
vara klart under november 2015.
Annebo förskola byggs om till lägenheter i enlighet med uppsagt hyreskontrakt. Byggentreprenaden pågår och ska vara klar till årsskiftet.
Ekonomiskt avslut beräknas till april 2015.
Utredning ”Strandgården/34:an” inom Pottholmsprojektet är avslutad.
Ärendet ligger med i budgetberedningen för 2015 och kommer troligen
att verkställas under 2015. Nu pågår utredning rörande kostnader för
rivning av Smedjan, Kokhuset, Hemgården, Brandstationen samt bensinstationen. Holmsjö skola, byggs om till en modern skola. Skolan evakueras
under byggtiden. Byggstart januari 2014 och färdigställande under
december 2014. Hästö skola, nytt annex med två klassrum är byggt på
skolgården. Byggnation är avslutad och verksamheten har övertagit
lokalerna. Skolgården kompletteras under hösten med lekutrustning, delvis
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per 31 oktober 2014 och prognos 2014.
som ersättning för utgången lekutrustning i samband med nybyggnadsprojektet. Ekonomiskt avslut beräknas till november 2014.
Utredning om utökat arkiv i källaren på Rådhuset för hyresgästen
Domstolsverkets räkning är påbörjad. Eventuell byggstart efter
årsskiftet med ledningsflytt.
Utredning för äldreförvaltningen rörande ombyggnadsbehov för
Mogården i Rödeby. Fastigheten är i dagsläget tomställd till 50 %.
Lokalen ersätts av det nybyggda äldreboendet i Vedebylunds Handelsträdgård. Möjligheten att AB Karlskronahem tar över fastigheten och
genomför planerad ombyggnad är under utredning.
Utredning ombyggnad Östersjöhallen/Idrottshallen. Fastighetsavdelningen
bistår kommunledningsförvaltningen med upplägg, upphandling och
handledning av konsult för förstudie kring lokal- och funktionsbehov.
Status på investeringsprojekt
Entreprenaden för överföringsledning mellan Kättilsmåla och Mölletorp
är i full gång och beräknas färdig halvårsskiftet 2015.
Utbyggnad VA-serviser för 3,8 mnkr. Ett överskridande av investeringsbudgeten kommer att ske i projektet. Prognostiserad avvikelse 2014 på
utbyggnad av VA-serviser är -2 100 tkr. Det är svårt att bedöma hur många
nya serviser som tillkommer under ett år. Projektet finansieras delvis med
anläggningsavgifter från nya kunder inom VA-verksamheten.
Rapport har lämnats till Serviceförvaltningen den 11 november 2014.

Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna budgetuppföljning den 31 oktober 2014, samt
2. att överlämna budgetuppföljning den 31 oktober 2014 till revisionen.
____________
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Kommunstyrelsen
Ansvarig controller TF
Handläggaren
Akten

TN.2014.1500.260

§ 113
Förvärv av mark i Vång, Johannishus
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har i många år fört förhandlingar med Johannishus
Fideikommiss AB för att köpa mark avstyckad från Johannishus 1:2 i
Vång, där infiltrationsdammar och servicebyggnad m.m. för 30 mnkr är
byggda.
Det mesta av området är inhägnat för att inte obehöriga skall komma åt
infiltrations-dammar och övriga anläggningar. Undertecknat köpeavtal av
säljaren, med en köpeskilling på 1 200 000 kr, finansieras av klumpanslaget i 2014 års VA-budget. Köpeavtalet är framtaget av mark- och
exploaterings-enheten på kommunledningsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen anser att det är mycket viktigt att vi äger marken
där dessa anläggningar ligger.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att godkänna det upprättade köpeavtalet mellan Karlskrona kommun och
Johannishus Fideikommiss AB, för en köpesumma på 1 200 000 kr, som
finansieras av klumpanslaget i VA-budgeten för 2014.
______
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Kommunstyrelsen
Ansvarig controller TF
Handläggaren
Akten

TN.2014.1501.260

§ 114
Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Karlskrona kommun har fört förhandlingar med Göran och Eva Jönsson för
att köpa fastigheten Ronneby Hillerslätt 1:6 samt åkermarken på
fastigheterna Hillerslätt 1:3 och 1:5 för 4 300 000 kronor.
Infiltrationsdammar och uttagsbrunnar är belägna vid åkermarken som
kommer att omfattas av stora begränsningar ur jordbrukssynpunkt eftersom
det finns risk att grundvattnet påverkas negativt av bekämpningsmedel och
gödsel. Bestämmelser för Vattenskyddsområdet Johannishusåsen håller på
att slutföras. Dessa kommer att innebära att fastigheterna inte kan drivas
rationellt med normal avkastning vilket innebär ersättningskrav mot
kommunen. Det mest optimala ur grundvattensynpunkt är att åkermarken
betas av får el. dyl. som håller landskapet öppet så det inte växer igen.
Kommunen arrenderar då ut marken med de begränsningar som behövs
för att inte grundvattnet skall skadas.
Bostadshuset ingår också i köpet. Säljarna vill bo kvar där ca ett år medan
de rustar upp ett annat bostadshus som de äger. När säljarna flyttar
styckas bostadshuset av från kommunens fastighet och säljs. Ladan
kommer inte att ingå i denna avstyckning eftersom kommunen inte vill ha
djurhållning på platsen. Köpeavtalet är framtaget av mark- och
exploateringsenheten på kommunledningsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen anser att det är mycket viktigt att kommunen äger
marken där dessa anläggningar ligger för att kunna skydda grundvattnet

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att godkänna det upprättade köpeavtalet mellan Karlskrona kommun och
Göran och Eva Jönsson, samt
2. att anslå 4,3 mnkr för att genomföra köpet.
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1251.214

§ 115
Områdesbestämmelser för Östra Skärgården och Torhamn,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Rubricerade områdesbestämmelser är föremål för allmän granskning.
Inom området har totalförsvaret tekniska system, vilka är i behov av en
störningsfri miljö. Syftet med områdesbestämmelserna är att ange vilka
åtgärder som medför störning för att underlätta bevakningen av
riksintresset.
Inom bestämmelseområdet utökas den generella lovplikten till att även
omfatta ekonomibyggnader över 100m2 med stomme och bjälklag i metall,
samt radio- och telemaster avsedda för enskild fastighets behov.
Bestämmelserna gäller enbart ny bebyggelse. Genomförande av
områdesbestämmelserna bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot planprogrammet.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka områdesbestämmelser för Östra Skärgården och Torhamn,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
________
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller TF
Akten

TN.2014.1548.291

§ 116
Projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av
ventilationssystem på Ramdala skola
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Barn- och ungdomsnämnden har den 24 september 2014 i § 61 beslutat
att hos tekniska nämnden begära investeringstillstånd för att uppgradera
ventilationssystemet på Ramdala skola.
Anledningen till denna uppgradering av ventilationssystemet är den ökning
av elever man har och kommer att få de kommande åren på skolan. Det
nuvarande ventilationssystemet, som tillkom då lågstadiebyggnaden
byggdes i början på 1980-talet, är dimensionerat för högst 20 personer per
klassrum. Idag är man 125 personer fördelat på fem klassrum. Det klassrum som har högst personlast är rum nummer 1035, klassrum för
årskurs tre där man är 28 personer.
Uppgraderingen kommer att bestå i att man byter ut de befintliga kanalerna
till nya kanaler med en större dimension. Nya anslutningar till klassrummen
är också en del i uppgraderingen. Dock klarar det befintliga ventilationsaggregatet den ökade belastningen som de större kanalerna kommer att ge.
Detta projekt finns ej tidigare upptaget i investeringsbudgeten och av årets
klumpanslag på fastighetsavdelningen återstår knappt 100 tkr. Därför
föreslås denna investering finansieras genom utökade investeringsramar.
Den ekonomiska livslängden av denna uppgradering uppskattas till 25 år
och den årliga hyresökningen blir därmed ca 35 tkr.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för uppgradering av
ventilationssystemet på Ramdala skola,
2. att investeringsutgiften på högst 500 tkr finansieras genom utökade
investeringsramar till fastighetsverksamheten, samt
3. att barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaderna i det fall att investeringen inte fullföljs.
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.567.455

§ 117
Svar på medborgarförslag om containrar för trädgårdsavfall på Hasslö
Inga-Lill Svensson har lämnat in ett medborgarförslag om att det skall
finnas möjlighet att lämna trädgårdsavfall i containrar på Hasslö sopstation
vår/höst.
Mältans återvinningscentral är öppen alla dagar i veckan och där kan
trädgårdsavfall lämnas. Tekniska förvaltningen prioriterar inte insamling av
trädgårdsavfall i alla kommundelar vår/höst eftersom hanteringen med
containrar för trädgårdsavfall är dyrt. Trädgårdsavfall är inte någon miljöbelastning och tekniska förvaltningen prioriterar att hitta ett system för att
samla in farligt avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.
Insamling av trädgårdsavfall i containrar från alla kommundelar ur rättvisesynpunkt ryms inte inom befintlig budget.

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

TN.2014.566.455

§ 118
Svar på medborgarförslag om containrar till trädgårdsavfall på Hasslö
sopstation
Maj Olsson har lämnat in ett medborgarförslag om att det skall finnas
möjlighet att lämna trädgårdsavfall i containrar på Hasslö sopstation
vår/höst.
Mältans återvinningscentral är öppen alla dagar i veckan och där kan
trädgårdsavfall lämnas. Tekniska förvaltningen prioriterar inte insamling av
trädgårdsavfall i alla kommundelar vår/höst eftersom hanteringen med
containrar för trädgårdsavfall är dyrt. Trädgårdsavfall är inte någon
miljöbelastning och tekniska förvaltningen prioriterar att hitta ett system för
att samla in farligt avfall och glödlampor och lysrör på framförallt Trossö.
Insamling av trädgårdsavfall i containrar från alla kommundelar ur
rättvisesynpunkt ryms inte inom befintlig budget.

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

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2014-11-24

20

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1436.866

§ 119
Svar på medborgarförslag: Ubåtarna Näcken och Najad ska
utrangeras
Pernilla Olander har fått vetskap om att ubåtarna Näcken och Najad ska
utrangeras. Hon tycker det vore ett ypperligt tillfälle för kommunen att
kunna stoltsera med en eller båda på något strategiskt ställe, t.ex. tomten
där oljecisternerna stod och/eller vid någon av infarterna till staden, längs
E22. Kungsbron skulle kunna vara ett alternativ. Hon tycker vidare att det
även borde ligga i FMV:s, Marinens, SAAB Kockums samt Marinmuseets
intresse, då dessa aktörer har ubåtar på sin agenda. Måhända kan de
ställa upp som medfinansiärer. Vill man göra något kul/användbart av dem
kan man bygga om dem till vandrarhem. Hon anser även att detta skulle
vara ett både passande och fint landmärke för Karlskrona.
Tekniska förvaltningen har haft ett liknande medborgarförslag och detta
beslutades i kommunfullmäktige den 18 september 2014. I kommunfullmäktiges beslut ges uppdrag till tekniska förvaltningen att utreda en
lämplig placering, utformning, kostnader och att söka erforderliga tillstånd.

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

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2013.198.828

§ 120
Svar på motion om aktivitetsplats för äldre
Christopher Larsson (SD) har föreslagit att kommunen ska undersöka
möjligheten att komplettera den nya lekplatsen i Hoglands park med en
aktivitetsplats för äldre. Aktivitetsparken skulle ge äldre en plats att träna
på, träffas och umgås.
Tekniska förvaltningen har erhållit förslaget för yttrande och vill med
anledning härav framföra följande:
Den nya lekplatsen som planeras att byggas i Hoglands park är projekterad
utifrån barns behov och perspektiv. I det projekterade förslaget finns det
ingen plats i den sydöstra delen av Hoglandspark för att lägga in en
aktivitetsplats för äldre.
I kommunfullmäktiges beslut i budget för 2013 under Attraktiva Karlskrona
och prioriteringar har följande fastslagits: Under planperioden ska
aktivitetsytor för yngre prioriteras.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses vara besvarad.
________
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1441.400

§ 121
Svar på medborgarförslag: Utför fukt- och mögelkontroll i alla
kommunala byggnader
Bea Alexandersson m.fl. har lämnat in ett medborgarförslag som innebär
att kommunen skall utföra fukt- och mögelkontroll i alla kommunala
byggnader.
Som fastighetsägare ansvarar kommunens fastighetsavdelning för
fastighetens tekniska standard och säkerhet. Fastighetsavdelningen har
även ansvar för hälsan och säkerheten hos de som bor, arbetar och
vistas i och omkring fastigheten.
Fastighetsavdelningen kontrollerar kontinuerligt att gällande bestämmelser
följs, i detta fall genom bl.a. OVK-kontroller (obligatorisk ventilationskontroll),
mätning av inomhustemperatur/relativ fukthalt/fuktkvot i konstruktion. Vid
konstaterade avvikelser i kontrollerna genomförs utredning med
efterföljande åtgärdsprogram om så anses befogat och nödvändigt.
De lagstadgade kontroller och regler som gäller för fastighetsförvaltning
följs av fastighetsavdelningen.

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

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.290.823

§ 122
Svar på medborgarförslag om pulkabacken i Amiralitetsparken
Martin Storm, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. Förslagsställaren vill ta bort minst ett träd mitt i pulkabacken
för ökad säkerhet.
Amiralitetsparken har upprustats en del under senare år, men är i behov
av ytterligare utbyten av träd, då flera träd är i dåligt skick. Tekniska
förvaltningen ser inga problem med att, till förmån för barnen som åker
pulka, ta ner ett träd i mitten av pulkabacken.

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

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.410.317

§ 123
Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den ”bakre” infarten till
Rosenholmsområdet
Mikael Holmström, Backabo, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. Förslagsställaren vill att sträckan mellan Lingonvägen och
”bakre” infarten till Rosenholmsområdet belyses, då trottoar saknas och
mycket trafik går här vid Karlskrona Hockeyklubbs hemmamatcher och
andra evenemang.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra
följande synpunkter. Diskussion pågår om huruvida Rosenholmsvägen
skall vara tillgänglig tillfart till Rosenholmsområdet, då större delen av
denna sträcka är privat och markägaren vill ha ersättning för slitage som
uppkommer p.g.a. trafiken, samt att privat sträcka (grusvägen) är
trafikfarlig för främst oskyddade trafikanter. Vidare bedöms kostnaden för
föreslagen åtgärd till 200 - 300 tkr vilket förvaltningen saknar
investeringsmedel till.

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

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.18.317

§ 124
Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla
banvallen
Lisbeth Resman och Jan Fagerström, Jämjö, har lämnat in rubricerat
medborgarförslag till kommunen. Förslagsställarna vill att gamla banvallen
upprustas genom breddning, hårdare underlag och belysning, då denna
används som gångväg av skolbarn från närliggande område.
Förslagsställarna påtalar också att banvallen behöver upprustas och
underhållas ända upp till Fågelmara.
Kostnaden för att rusta upp banvallen i enlighet med förslagsställarna
överskrider en miljon kronor, vilket förvaltningen saknar
investeringsmedel till.

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

Sign
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§ 125
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Tekniska nämndens arbetsutskott den 21 oktober 2014
2. Tekniska nämnden den 28 oktober 2014
3. Tekniska nämndens trafikutskott den 6 november 2014
4. Disposition av anslag för Förnyelse badplatser/toaletter/flytbryggor
till investeringsprojekt Badplatser, Stegar och Trampoliner
TN.2014.1581.822
5. Disposition av anslag för Förnyelse badplatser/toaletter/flytbryggor
till investeringsprojekt Flytbryggor 2014
TN. 2014.1582.822
6. Disposition av anslag för Handelshamnen till investeringsprojekt
Renovering Byggnader Ekenabben
TN.2014.1580.500
7. Disposition av anslag för Broförnyelse 2014 till investeringsprojekt
Gångbro Backabo
TN.2014.1422.312
8. Disposition av anslag för Stumholmens badplats m.fl. 2014 till
investeringsprojekt Skönstaviks badplats
TN.2014.1470.822
9. Disposition av anslag för Förnyelse Stadsträd/Parker 2014 till
investeringsprojekt Stadsträd 2014
TN.2014.1471.339
10. Disposition av anslag för Handelshamnen till investeringsprojekt
Asfaltering Hamnar
TN.2014.1549.500
forts
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Sign

Sign
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§ 125 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
11. Disposition av anslag för Handelshamnen till investeringsprojekt
Hornbryggan
TN.2014.1550.500
12. Disposition av anslag för Handelshamnen till investeringsprojekt
Kantskoning Nättrabyån 2014
TN.2014.1469.556
13. Disposition av 2014 års anslag för Klumpanslag Projekt nr 680601 till
investeringsprojekt Bredavik
TN.2014.1424.559
14. Disposition av 2014 års anslag för Klumpanslag Projekt nr 680601
beslutas att 300 000 kr lyfts till investeringsprojekt Tillståndsansökan
Bryggeriet/Hattholmen
TN.2014.1423.559

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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Sign
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§ 126
Meddelanden
1. Den 14 oktober 2014 Inkommen skrivelse gällande
Trafikutskottets beslut den 9 oktober 2014 § 32 Svar på förslag
om ny hastighetsbegränsning på del av Verkö
TN.2014.416.512
2. Den 22 oktober 2014 Svar på brev rörande arbete som Bodins
Entreprenad AB utfört i Telenor Arena
TN.2014.1345.108
Länsstyrelsens beslut den 22 oktober 2014
3. Underrättelse om bräddning och förhöjda utsläppsvärden vid
bräddpunkter Havgården och Vedebybäck samt pumpstationer
Högvakten och Gullberna i Karlskrona kommun
TN.2014.901.351
4. Underrättelse om driftstörning avseende läcka på tryckavloppsledning från pumpstation Ringkanalen i Karlskrona kommun
TN.2014.1305.352
Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2014
5. Miljörapport för 2013 gällande Koholmens avloppsreningsverk i
Karlskrona kommun
TN.2014.383.351
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 22 oktober 2014
6. § 74 Jämjö Kunskapscentrum. Om- och tillbyggnad av Jändelskolan
TN.2014.1499.291
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2014
7. § 188 Balansförteckning på obesvarade motioner och medborgarförslag per den 1 september 2014
TN.2014.545.004
forts
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§ 126 forts
Meddelanden
8. § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
per den 31 augusti 2014
TN.2014.541.041
9. § 190 Finansrapport augusti 2014
TN.2014.1524.045
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:41
10. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering – ändringar i
diskrimineringslagen den 1 januari 2015
TN.2014.1504.106
11. Avfall Sverige, skrivelse inkommen den 6 november 2014
Angående val till Avfall Sveriges styrelse och revision
TN.2014.1534.450

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 11.
__________
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde
den 16 december 2014

§ 127 Information
-

a. Redovisning av isverkets kostnader

-

b. Investeringsuppföljning per 30 november 2014 och prognos 2014

-

c. Avtal Tallebryggans båtklubb

-

d. Vågbrytare

§ 128 Delegationsförteckning för tekniska nämnden, daterad 2014-12-02
§ 129 Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan
§ 130 Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 131 Ändring av detaljplan för Lasarettet, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 132 Detaljplan för Pottholmen m.fl. etapp 1, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 133 Parkeringstillstånd för jourpersonal
§ 134 Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för att få fler
att välja att färdas via cykling
§ 135 Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp o hoj” som
förbinder skärgårdens stora öar
§ 136 Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen ”Inga löjliga bilresor”
§ 137 Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby och
Kättilsmåla
§ 138 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare/anslagstavlor
§ 139 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 140 Meddelanden
§ 141 Övrigt
Sign

Sign

Sign
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Plats och tid

Sammanträdeslokalen Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7
Måndag den 16 december 2014 kl. 14.30 – 16.50

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

Tjänstgörande

ersättare

Liten Löfgren (S)

Närvarande

ersättare

Veikko Pirkkalainen (S)
Camilla Persson (S)
Britt Hagström (M)
Göte Henriksson (SD)

Närvarande

tjänstemän

Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
Ansvarig controller TF Gun-Britt Sirbäck
Hamnchef Bo Lindsjö
Projektchef Johan Stenér
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
Informatör Tina-Mari Eriksson
Fastighetschef Anders Kumlin

Sekreterare

Birgitta Dahl

Justerare

Roger Poka (MP)

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………
Birgitta Dahl §§ 127 - 141

Ordförande

…………………………………...
Tommy Olsson §§ 127 - 141

Justeringsledamot

……………………………………
Roger Poka §§ 127 - 141

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
på kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sign

Sign

december 2014 anslagits
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Akten

TN.2014.185.056
TN.2014.196.042
TN.2014.311.846

§ 127
Information
-

a. Redovisning av isverkets kostnader
Hamnchef Bo Lindsjö informerar.

-

b. Investeringsuppföljning per 30 november 2014 och prognos 2014
Ansvarig controller, Gun-Britt Sirbäck och gata/parkchef Karl-Johan
Svärd informerar.

-

c. Avtal Tallebryggans båtklubb
Hamnchef Bo Lindsjö och förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar.

-

d. Vågbrytare
Hamnchef Bo Lindsjö informerar.

-

e. Kommunens första solcellsdrivna lampa på Oskarsvärn
Gata/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.

Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Sign
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Kommunrevisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Ansvarig controller TF
Personalspecialist TF
Akten

TN.2014.151.002

§ 128
Delegationsförteckning för tekniska nämnden, daterad 2014-12-02
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen föreslår ändring av delegation enligt följande.
Under punkt 1.1 behöver förvaltare ges möjlighet att besluta om hyresavtal
med en längsta hyrestid om 3 år och/eller med en högsta hyra uppgående
till 0,5 mkr/år

Tekniska nämnden beslutar
att fastställa delegationsförteckning enligt redovisat förslag,
daterat den 2 december 2014.
____________
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Kommunstyrelsen
Ansvarig controller TF
Handläggaren
Akten

TN.2014.764.311

§ 129
Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
En del i stadsmiljöutvecklingen är omgestaltning av Ronnebygatan,
Landbrogatan och Möllebacksgränd. Syftet med omgestaltningen är att
utforma Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Borgmästaregatan till
gångfartsområde. Detta innebär att gatan utformas på de gåendes villkor.
Detta förslag är förankrat med fastighetsägarna utmed Ronnebygatan.
Planen är att ombyggnaden kommer utföras under våren 2015 och vara
klar senast den 17 juni 2015. Om tidplanen blir förskjuten så att sluttiden
inte kan hållas, kommer projektet startas efter sommaren och vara klart
senast den 20 december 2015. Detta är förankrat med fastighetsägarna.
Investeringen på Ronnebygatan, Landbrogatan och Möllebacksgränd är
kalkylerad till 9 mnkr. Utgiften delas 50/50 mellan Karlskrona kommun och
fastighetsägarna utmed gatorna. Karlskrona kommuns del finansieras
med 4,5 mnkr ur kommunstyrelsens investeringsreserv 2015.
Utbetalningsplan för projektet enligt nedan
Betalningsplan
Utbetalning
Utbetalning
Utbetalning

apr-15
maj-15
jun-15

Summa

Belopp
1 500
1 500
1 500

tkr
tkr
tkr
tkr

4 500 tkr

Drift- och kapitalkostnader enligt nedan

Driftskostnad
Avskrivning
Internränta
Summa

2015
25
45
56
126

2016
50
90
111
251

avskrivningstid
50 år
internränta
2,5%

forts
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§ 129 forts
Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan
Projekteringen upphandlas genom ramavtal och entreprenaden
upphandlas som en generalentreprenad.
Tillkommande drift- och kapitalkostnader finansieras med utökad ram.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för omgestaltning västra Ronnebygatan,
2. att investeringsutgiften 4,5 mnkr finansieras ur kommunstyrelsens
investeringsreserv 2015, samt
3. att utöka tekniska nämndens budgetram för täckning av ökade drift- och
kapitalkostnader med 126 000 kronor för år 2015 och
med helårseffekt 2016 med 251 000 kronor.
______
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Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggaren
Akten

TN.2014.1588.214

§ 130
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd. Planområdet ligger i anslutning
till korsningen landsväg 738/Gängletorpvägen och Trummenäsvägen.
Planområdet omfattar 26 privatägda bostadsfastigheter och två större
fastigheter med 17 arrendetomter, del av Trummenäsvägen, samt planerad
ny cirkulationsplats och gång- och cykelväg utmed Gängletorpsvägen.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta planområdet med
Bostäder, genom att förbättra möjligheterna att nyttja redan planlagd
kvartersmark som ej är bebyggd. En planlagd lokalgata i den norra delen
av området flyttas västerut, och smala natursläpp mellan vissa fastigheter
ändras till användning för bostäder, vilket underlättar för kompletterande
bebyggelse inom området. Detta ger även möjlighet till utökning av vissa
befintliga fastigheter/arrendetomter. Bestämmelser om bl.a. byggrätt kvarstår från ändringen av detaljplan från 2007 med vissa tillägg.
Gator & cyklar- förslag
Befintliga vägar inom området planläggs som lokalgator istället för park,
eftersom parkering sker på respektive tomt och inte på planlagda gemensamma parkeringar. Del av Trummensvägen och Gängletorpsvägen ingår i
planområdet. Trafikverket planerar att under hösten 2015 bygga om
korsningen till en cirkulationsplats med ny cykelbana längs med
Gängletorpsvägen vilket förbättrar trafiksäkerheten.
Tekniska förvaltningens kommentar
För att underlätta för cyklister och gående samt för att bygga samman
områdena, anser tekniska förvaltningen att en gång-och cykelväg bör
planläggas som länkar samman Vävarevägen och Klasarevägen.
Avfall och VA- förslag
Avfallet ska omhändertas i samråd med Affärsverken, affärsområde
renhållning. Vatten- och avlopp planeras att lösas med enskilda
anläggningar och dagvattnet ska omhändertas lokalt inom fastigheterna.
Största byggnadsarea är 20 procent av fastighetsarean/tomtarean.
forts
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Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2014-12-16

9

Sammanträdesprotokoll

§ 130 forts
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Tekniska förvaltningens kommentar
Övervägande del av fastigheterna inom detaljplanen är idag anslutna till
kommunalt vatten och spillvatten, samt till ett föreningsägt dagvattenledningsnät. VA-avdelningen har övertagit vatten- och spillvattenledningsnätet från den tidigare föreningen som fortfarande ansvarar för vägarna och
de befintliga dagvattenledningarna. På sikt skall även pumpstationsfrågan
på Kypertvägen, som inte uppfyller VA-avdelningens standard, lösas.
Tekniska förvaltningen anser därför att vatten och spillvatten skall vara
kommunalt inom området.
För att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas lokalt anser tekniska
förvaltningen att detta bör regleras i detaljplanen med exempelvis en
bestämd hårdgörningsgrad per tomtarea. Dessutom bör höjdsättningen på
vägarna stämmas av mot omgivande bebyggelse. Tekniska förvaltningen
anser att vägarna ska ligga lägre än husen, för att vägarna vid häftiga regn
ska kunna fungera som tillfälliga avrinningsvägar utan att bebyggelse
skadas.

Tekniska nämnden beslutar
att avge upprättat förslag till yttrande för detaljplan Gängletorp 15:20 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggaren
Akten

TN.2014.1589.214

§ 131
Ändring av detaljplan för Lasarettet, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för allmän granskning. Syftet med ändring
av detaljplan S381/77 är att utöka byggrätten i höjdled för delar av
sjukhusområdet, för att kunna möta de krav som ställs på dagens och
framtiden hälso- och sjukvård.
Landstinget Blekinge står inför flera nödvändiga investeringar i både
nuvarande fastigheter och i nybyggnation. Nya krav på hållbarhet,
energisparande, tillgänglighet och logistik kommer att medföra krav på
anpassningar inför framtiden.
Inom sjukhusområdet finns en äldre gällande stadsplan för allmänt
ändamål, S 381, från 1977. Enligt gällande plan är byggrätterna väl
tilltagna, men flera av byggnaderna är begränsade i höjdled jämfört med
byggnadshöjder som tillåts för moderna sjukhusbyggnader.
Ändringen innebär att bestämmelser enligt gällande detaljplan, om maximal
byggnadshöjd på + 130,0, +136,0, +147,0, +154,0, +157,0, samt
+163,0 meter över Karlskronas nollplan (+105,49), upphävs inom det
område som ändringen avser. Dessa ersätts med ny bestämmelse att
byggnader får uppföras med en högsta byggnadshöjd på 37 meter.
Den nuvarande vägstandarden i området bedöms vara godtagbar. Den
utökade byggrätten som ändringen medger kan medföra ett ökat
parkeringsbehov, vilket ska lösas inom fastigheten.
Tekniska förvaltningen har inget att erinra mot ändring av detaljplan
Lasarettet.

Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka ändring av detaljplan Lasarettet, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
________
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

TN.2014.605.214

§ 132
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Rubricerat detaljplaneförslag är utställt för allmän granskning. Planområdet
har ett mycket strategiskt läge vid infarten till Karlskrona och har nära till
Karlskrona centrum, vattnet och kommunikationer inom och utanför staden.
Detaljplanen utgör en första etapp i utvecklingen av hela Pottholmen enligt
planprogram för Pottholmen från 2012. Denna första etapp av den nya
stadsdelen har blandade funktioner för såsom bostäder, kontor, handel och
service. Sammanlagt planeras för ca 440 bostäder, kontor, handel och
service, i huvudsak i 4-7 våningar. Syftet med detaljplanen är att pröva
förutsättningar för en förtätning av centrala Karlskrona med en ny
funktionsblandad stadsdel med ett integrerat miljöanpassat byggande och
hållbar utveckling med en hög ambitionsnivå.
Planen är omfattande och tekniska förvaltningens kommentarer
sammanfattas under respektive rubrik.
Förslag: Gator och trafik
Blekingegatan föreslås öppnas upp och göras genomgående för biltrafik
och ersätter därmed Borgmästarekajen som infartsgata. Borgmästarekajen
stängs för all biltrafik och görs om till ett gång- och cykelstråk. Korsningen
Blekingegatan/Järnvägstorget föreslåsrätas upp något för en tydligare
koppling till Landbrogatan.
Pottholmen etapp 1 föreslås i huvudsak matas från Blekingegatan.
Parallellt med Blekingegatan tillkommer en ny lokalgata. Parallellgatan till
Blekingegatan föreslås få en utfart mot Järnvägstorget för att minska
belastningen för korsningen Blekingegatan/Järnvägstorget. Parallellgatan
till Blekingegatan tillåter inte vänstersväng ut på Järnvägstorget. Mellan
kvarteren tillkommer nya lokalgator mot Borgmästarefjärden.
Samtliga entréer föreslås angöras med bil. Angöring och entréer till kvarter
1:s västra sida behöver studeras närmare, med anledning av de nivåskillnader som blir i anslutning till 34:an. Gång- och cykelvägen utmed
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§ 132 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Borgmästarekajen föreslås även ha tillgänglighet med bil för att nå de
entréer som finns utmed Borgmästarekajen.
Konsekvenserna av att omfördela trafiken från Borgmästarekajen till Blekingegatan är att korsningen mellan Blekingegatan och Järnvägstorget får en
högre belastning. Parallellgatan till Blekingegatan kan då utgöra ett
komplement och en avlastning till Blekingegatan.
Korsningen mellan Järnvägstorget och Blekingegatan har utretts vidare och
planhandlingarna har kompletterats med en alternativ principlösning för den
kollektiva busstrafiken. Ett separat körfält för bussar föreslås anläggas
närmast järnvägsstationen.
Trafiksimulering har gjorts för både nuvarande och framtida ökad
belastning. Simuleringar visar att gatusystemet har tillräcklig kapacitet.
Köbildningar kommer att uppstå under maxbelastning men i hanterlig
omfattning.
Tekniska förvaltningens kommentar
Tekniska förvaltningen anser att tillgängligheten med bil längs gång- och
cykelvägen utmed Borgmästarekajen ska ske i väldigt begränsad
omfattning och endast i nödfall.
Förslag: Parkering
Pottholmen planeras utifrån en hållbar stadsdel. Målet är att minska bilanvändningen till förmån för gång-, cykel-, samt kollektivtrafik. Denna
målsättning har påverkat bilplatsbehovet. Karlskrona kommuns
parkeringsnorm för Pottholmen är följande:
0,5 bilplats/lägenhet
9 bilplatser/1000 kvm för kontor
11 bilplatser/1000 kvm för handel.
All parkering till bostäder och kontor ska lösas inom kvartersmark.
Parkeringsbehovet för föreslagen utbyggnad av Pottholmen grundas på en
parkeringsstrategi (Tyréns 2014).
Vid en full utbyggnad av Pottholmen etapp 1 kommer planområdet att ha ett
parkeringsbehov på totalt 329 parkeringsplatser. Ett parkeringshus föreslås
i kvarter 3 som beräknas rymma totalt 280 parkeringsplatser. Därutöver
finns 112 kanstensparkeringar, vilket ger totalt 392 parkeringsplatser i
området. Kantstensparkeringarna är ämnade åt besökande och för handel.
På allmän plats kommer det även att finnas ett antal handikapparkeringar.
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§ 132 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Utöver dessa planeras 18 angöringsplatser och 2 angöringsplatser för buss
utmed Järnvägstorget i anslutning till WTC och konferensanläggningen.
Fördelar med ett parkeringshus i jämförelse med parkeringsgarage,
förutom att det är mer kostnadseffektivt, är att det skapar möjlighet till
samutnyttjande vilket därmed minskar antalet parkeringsplatser. En bilpool
i stadsdelen kan även bidra till att minska antalet parkeringsplatser.
Pottholmens centrala läge och närhet till kollektivtrafik innebär ett minskat
behov av parkeringsplatser. Ett gemensamt parkeringshus skapar goda
förutsättningar för ett samutnyttjande, vilket kan minska bilplatsbehovet
med ca 25 %. Ett parkeringshus innebär ofta även ett något längre avstånd
till bilen vilket ökar konkurrenskraften för kollektivtrafik och cykel.
Tekniska förvaltningens kommentar
Planbestämmelsen TORG förklaras som angöring och parkering.
Tekniska förvaltningen bedömer att detta kommer att fungera söder om CII.
För TORG-bestämmelserna söder om CTI och längst norrut, görs
bedömningen att bestämmelsen bör ändras till enbart TORG utan
parkering och angöring. Anledningarna till detta är att det kommer att bli
problematiskt att backa/köra ut på huvudgatorna, samt så kommer fler
konfliktpunkter med gång- och cykelvägarna att uppstå.
Förslag: Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafiken ska prioriteras inom västra Pottholmen. För att
skapa detta föreslås att Borgmästarekajen stängs för all biltrafik och
omvandlas till ett brett gång- och cykelstråk. Blekingegatan förses med en
separat gång- och cykelbana på dess västra sida, vilken utgör ett huvudstråk för cyklister mellan Trossö och Pantarholmen. I övrigt finns möjlighet
att cykla i blandtrafik på lokalgator inom planområdet. God trafiksäkerhet
bedöms uppnås då lokalgatorna utformas för låg hastighet. En passage
föreslås genom kvarter 4, vilket skapar ett intressant och varierat
gångstråk. Detaljplanen medger möjlighet att bygga en gångbro över spårområdet, och ett område reserveras söder om lokstallet för allmän
gångtrafik. Gångbron kräver en fri höjd på minst sex meter.
Parkeringsnorm för cykel för Pottholmen etapp 1 föreslås till:
2,5 cykelplatser/lägenhet
20 cykelplatser/1000 kvm för kontor
30 cykelplatser/1000 kvm för handel
Allmän cykelparkering föreslås utmed de större målpunkterna inom
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§ 132 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
planområdet. Parkering för cyklar för boende löses i förråd, på
förgårdsmark och på gårdarna. Cykelparkering planeras även att finnas i
parkeringshuset.
Tekniska förvaltningens kommentar
Tekniska förvaltningen föreslår att även cykelparkering kan anläggas vid
CTI.
Åtminstone hälften av cykelparkeringsplatserna bör vara lätt tillgängliga på
kvartersmark, och detta ska anges i planbeskrivningen.
Förslag: Vatten- och avlopp
Ledningsomläggningar för vatten och avlopp kommer att bli aktuellt utmed
Borgmästarekajen då ledningar ligger inom föreslagen kvartersmark.
Ledningarna utmed Blekingegatan föreslås till största del ligga kvar i
befintligt läge. Nya ledningar för teknisk försörjning till de olika kvarteren
planeras att i första hand placeras i den nord-sydgående lokalgatan.
Inom ett område väster och söder om lokstallarna får befintlig
avloppsledning ligga inom ledningsområde i kvarteret. I övrigt kommer
avloppsledningarna att ligga på allmän platsmark.
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar inom kvartersmark, vilka ska
anslutas till det kommunala ledningsnätet efter anvisad anslutningspunkt.
Tekniska förvaltningens kommentar
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Förslag: Dagvatten
Dagvattnet från planområdet leds idag orenat ut i Borgmästarefjärden.
En mer hållbar dagvattenlösning eftersträvas i samband mer förändringar i
bebyggelsen av Pottholmen. WSP har tagit fram en dagvattenutredning
som föreslår att dagvattnet avledes ytligt och i öppna system, i kombination
med täta ledningar. I och med föroreningssituationen är det inte lämpligt att
infiltrera eller fördröja vattnet inom området. Dagvatten från takytor och
innergårdar anses inte förorenat och leds med fördel direkt genom täta
ledningar ner i Borgmästarefjärden. Dagvatten från vägytor och
parkeringsytor kan innehålla föroreningar och avledes ytledes och renas i
s.k. raingardens, innan det kopplas på dagvattenledning och ut i
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§ 132 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Borgmästarefjärden. En raingarden är en genomsläpplig nedsänkt växtbädd som används för att infiltrera dagvatten från närliggande ytor som
vägar och parkeringar. Växter behöver tåla både stora mängder vatten och
torka eftersom det inte blir någon permanent vattenspegel. Raingarden
fungerar som fördröjning och rening av dagvattnet. Lämpliga platser för
raingarden kan vara på den lilla grönytan i den sydvästra delen av området,
i utkanterna av den stora parken i området samt vid slutet av några av
lokalgatorna.
Träd kan vara en stor resurs gällande dagvatten. Genom att anlägga en
stor odlingsbädd kan man skapa goda växtbetingelser för träden med hjälp
av dagvatten och samtidigt minska risken för rotinträngning i avloppssystem. Parkering kan finnas ovanpå växtbädden och därmed kombinera
träd och parkering på ett bra sätt. Dagvattnet kan ledas till träden och
deras odlingsbäddar fungerar som ett stort vattenmagasin.
I östra delen av området leds dagvattnet till befintlig ledning i Blekingegatan
eller Järnvägstorget. Områdets nya gator är höjdsatta för att få en bra
lutning med hänsyn till avrinning av dagvatten. Höjdsättningen samt
utformandet av dagvattenhanteringen behöver studeras närmare efter
resultatet av dagvattenutredningen. Tekniska lösningar för dagvatten
behöver särskilt beaktas och anpassas till klimatanpassningsåtgärder för
hantering av ökade nederbördsmängder och översvämningsrisker.
Lokalt omhändertagande av dagvatten minskar risken att problem uppstår
vid höga flöden och ökade nederbördsmängder, jämfört med ett traditionellt
dagvattensystem. Anläggandet av raingarden ger möjligheter att rena
dagvattnet från vägarna, innan det leds ut i ytvattenrecipienten
Borgmästarefjärden. Sopning av vägarna är en viktig aspekt för att minska
mängden partiklar från vägarna som spolas ner i vattnet.
Tekniska förvaltningens kommentar
I planbeskrivningen står att höjdsättningen samt utformandet av
dagvattenhanteringen behöver studeras närmare efter resultatet av
dagvattenutredningen. Detta är redan gjort och texten bör därför strykas.
Med hänsyn till kommande klimatförändringar, dagvattenhanteringen och
till problematiken med förorenad mark, anser tekniska förvaltningen att
källare INTE ska tillåtas.
Förslag: Avfall
Miljörum bör samordnas i respektive kvarter och ligga i markplan, där
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§ 132 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
rimligt gångavstånd är ca 50 m från port. Ytan för miljörum bör
dimensioneras för full sortering, både hämtning av vanliga
hushållsfraktioner, förpackningar och trycksaker.
Tekniska förvaltningens kommentar
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Förslag: Fastighetsrättsliga frågor
Mark inom planområdet ägs idag av Karlskrona kommun, Jernhusen
fastigheter AB och av Lidl Sverige KB. Kommunen äger fastigheterna
Karlskrona 2:1, 4:1, 4:10, 4:11 samt Pottholmen 1. Jernhusen äger
fastigheterna Karlskrona 4:54 och 4:55. Lidl äger fastigheten
Karlskrona 4:75. Fastighetsbildning/reglering ska ske i enlighet med
detaljplanens intentioner
Tekniska förvaltningens kommentar
Tekniska förvaltningen har inget att erinra.
Förslag: Gestaltningsprogrammet
Gestaltningsprogrammets syfte är att skapa en gemensam målbild för
inblandade som arbetar med utbyggnaden av Pottholmen. Det ska skapa
en generell helhetsbild och därigenom säkerställa önska kvalitet och
karaktär. Gestaltningsprogrammet redovisar principer för gestaltning av
både byggnader, gårdar och offentliga rum.
Tekniska förvaltningens kommentar
I programmet hänvisas till grönytefaktorn utan att ange någon.
Tekniska förvaltningen anser att en grönytefaktor bör fastställas.
I förslaget på en gatusektion över Blekingegatan anser tekniska
förvaltningen att 3 meter till parkering är för mycket. Istället bör parkeringsytan vara 2 meter bred och gångbanan 3 meter istället för i nuläget 2 meter.
I samma sektion visas även en skiss på parkeringsgaraget där det står
angivet ”alt cykel” på första våningen. Tekniska förvaltningen anser att ”alt”
bör strykas för att säkerställa att ytan används för cykelparkering.
Som material för kantstensparkeringar föreslås även betongplattor, ett
materialval som medför höga investeringskostnader, liksom kortare
livstid än exempelvis asfalt.
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§ 132 forts
Detaljplan för Pottholmen 1 m.fl., etapp 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Materialvalen på cykelstråken ska vara hårdgjort och slätt enligt sidan 25.
Tekniska förvaltningen anser att även adjektivet halkfritt ska inkluderas i
beskrivningen.
Yrkande
Patrik Stjernlöf (M) yrkar att antal bilplatser/lägenhet ökas från 0,5 till 0,75
bilplatser/lägenhet, samt att övriga siffror justeras enligt ökningen av
bilplatser under punkten förslag: Parkering
Proposition och beslut
Ordförande Tommy Olsson (KD) ställer proposition på Patrik Stjernlöfs (M)
ändringsyrkande mot förvaltningens huvudförslag. Ordförande finner att
tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Reservationer
Patrik Stjernlöf (M), Lars-Göran Forss (M) och Paul Cederholm (SD)
reserverar sig till förmån för Patrik Stjernlöfs (M) yrkande.

Tekniska nämnden beslutar
att anta upprättat förslag till yttrande för detaljplan för Pottholmen 1 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
_______

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2014-12-16

18

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggaren
Akten

TN.2014.1643.514

§ 133
Parkeringstillstånd för jourpersonal
Tekniska förvaltningen har under ett antal år utfärdat parkeringstillstånd för
jourhavande sjuksköterskor. Detta tillstånd medger undantag från lokala
trafikföreskrifter, exempelvis parkeringsförbud, i samband med brådskande
tjänsteutövning. Dessa tillstånd har missbrukats, därför vill tekniska
förvaltningen skärpa kraven för att erhålla dessa tillstånd.
De kategorier tekniska förvaltningen vill tillföra denna möjlighet till, förutom
jourhavande sjuksköterskor, är: jourhavande präst, akutläkare och
jourläkare. För att erhålla dispensen krävs att man kan visa giltig
yrkeslegitimation. Detta kommer att kontrolleras av tekniska förvaltningen
i samband med utfärdandet av tillstånd.

Tekniska nämnden beslutar
att ge jourläkare, akutläkare och jourhavande präster, samt jourhavande
sjuksköterskor, undantag från lokala trafikföreskrifter vid brådskande
tjänsteutövning.
_______
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.802.810

§ 134
Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för
att få fler att välja att färdas via cykling
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att starta
återkommande kampanjer för att få fler att välja cykeln som färdmedel.
Anledningen är att allt eftersom Karlskrona kommun skapar bättre
förutsättningar för säkrare och mer attraktiv cykelmiljö, behövs lockande
arrangemang för att fler ska välja att färdas med cykel och upptäcka alla
dess fördelar. Roland föreslår också att hela kommunfullmäktige ska ge
sig ut och cykla, dela ut cykelhjälmar och reflexutrustningar m.m.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030 som antogs av
kommunfullmäktige den 22 maj 2014 § 89. I Cykelstrategi 2030 beskrivs
fyra olika åtgärdsinriktningar som krävs för att öka andelen cyklister i
Karlskrona kommun. En av inriktningarna är kommunikations- och
marknadsföringsinsatser genom bland annat s.k. mobility management beteendepåverkan inom transportområdet. Under sommaren 2014 har
tekniska förvaltningen drivit kampanjen ”Inga löjliga bilresor” i mindre skala.
Kampanjen strävade efter att få folk att reflektera över sina resval.
Tekniska förvaltningen anser att återkommande kampanjer för att få fler att
välja cykeln som färdmedel är betydelsefulla och en viktig pusselbit för att
göra Karlskrona kommun till en bättre kommun att leva i. I tekniska
förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns budgetmedel medtagna för
ett fortsatt genomförande av liknande kampanjer.
Trafikutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med trafikutskottets förslag
_________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.803.312

§ 135
Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
"skepp & hoj" som förbinder skärgårdens stora öar
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att möjliggöra en ny cykelled ”skepp & hoj”. Cykelleden skulle förbinda skärgårdens
stora öar Aspö, Hasslö, Sturkö och Tjurkö i kombination med båtluffning.
Cykelleden skulle göra det möjligt att med start och avslut i Karlskrona
centrum, färdas runt i skärgården och i världsarvet med cykel. Rundturen
skulle bli en variant av aktiv upplevelseturism samt en förbättring för
besöksnäringen.
I ”Fördjupning av översiktsplan för skärgården”, antagen av
kommunfullmäktige den 18 juni 2014 § 117, föreslås en successiv
utbyggnad av en båtpendel mellan Sturkö - Sanda, Trossö och Verkö.
I takt med att nya skärgårdssamhällen i Bredavik på Sturkö och
Herrgårdsviken på Tjurkö växer fram, kan båtpendeln trafikera även dem.
Hasslö kan kollektivtrafikförsörjas med båtpendel om det finns underlag.
I ovanstående förslag på utbyggnad kan cykelturism marknadsföras
genom att visa på möjligheten att ta båt mellan Trossö och Sturkö för att
sedan cykla tillbaka till Trossö.
För att på ett säkert sätt kunna cykla från Sturkö till Trossö krävs en
utbyggnad av cykelnätet. I nuläget saknas cykelväg mellan Sturkö och
Trummenäs. Trafikverket är väghållare för den aktuella sträckan och är
medvetna om behovet. Etapperna Senoren - Sturkö och
Trummenäs - Säby finns med i deras planer som utbyggnadsförslag till
någon gång efter år 2021.
Trafikutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med trafikutskottets förslag
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1386.519

§ 136
Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen
”Inga löjlig bilresor”
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att,
tillsammans med Region Blekinge och Svenska cykelfrämjandet, utöka
kampanjen ”Inga löjliga bilresor”. Roland föreslår att Region Blekinge ska
sänka eller rent av avgiftsbefria bussresor för de som väljer att ställa sin bil
och istället färdas kollektivt. Cykelfrämjandet föreslås uppmuntra och
belöna de som cyklar istället för att ta bilen. En uppmuntran som kan ske
med utdelning av reflexer, cykelhjälmar och biobiljetter. Roland tycker
också att våra folkvalda politiker, i kommunen, regionen och landstinget
ska vara goda föredömen och välja att åka kollektivt, cykla och gå.
Tekniska förvaltningen anser att återkommande kampanjer för att få fler att
välja cykeln som färdmedel är betydelsefulla och en viktig pusselbit för att
göra Karlskrona kommun till en bättre kommun att leva i. I tekniska
förvaltningens föreslagna budget för 2015 finns budgetmedel medtagna för
ett fortsatt genomförande av liknande kampanjer. Möjlighet för samverkan
med externa parter tas vid behov. Exempelvis kontaktades både
Landstinget Blekinge och Blekingetrafiken inför kampanjen 2014.
Tekniska förvaltningen har dock ringa möjligheter att påverka Region
Blekinges budget eller prioriteringar.
Trafikutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med trafikutskottets förslag
________
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TN.2012.1265.312

§ 137
Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby
och Kättilsmåla
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Maria Andersson har föreslagit att en cykelväg ska anordnas mellan
Lyckeby och Kättilsmåla. Detta eftersom 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 menar Maria att vägen inte är säker för cyklister och att
många därför är hänvisade till att köra med privat bil. Överföringsledningar
för vatten och avlopp ska dras till Kättilsmåla och Maria föreslår att en
cykelväg anordnas i samband med detta.
En cykelväg mellan Västra Gärdesvägen i Lyckeby och Biskopsberg i
Kättilsmåla innebär en total sträcka på ca 5,5 km. På huvuddelen av
sträckan finns en befintlig skogsväg som efter förbättringar skulle kunna
användas för cykling. Det saknas dock en sträcka på ca 500 meter. På
denna sträcka kommer det i samband med ledningsarbetet anläggas en
skogsväg för drift och underhåll. Denna skogsväg skulle kunna användas
som cykelväg.
Av planerad dragning kommer sista sträckan av ledningsförläggningen inte
att gå längs skogsvägen utan över privat tomtmark. Den sista biten blir
därför ingen väg och cyklister kommer därför att hänvisas till befintlig
skogsväg längre väster ut.
När VA:s arbeten är slutförda kommer det att finnas möjlighet att cykla på
sträckan Biskopsberg till Västra Gärdesvägen i Lyckeby utan att använda
länsväg 725. Vägen kommer att ha mycket varierande standard: 2,5 km
längs Mölletorpsvägen är asfalterad, belyst och 50-väg, den övriga
befintliga vägen är en 2,5 km lång grus- och skogsväg med grus, gropar
och utan belysning. Den nya biten på 500 m kommer att bli en skogsväg
och markägaren vill sätta upp bommar för att förhindra att bilister dumpar
avfall i skogen.
forts
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§ 137 forts
Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby
och Kättilsmåla
För att göra sträckan till en mer attraktiv väg att cykla på behöver en
standardhöjning göras på en stor del av sträckan.
Slutsats:
Bedömd kostnad för standardhöjning för sträckan A-C inklusive belysning:
2 560 000+1 515 000=4 075 000 kr
Bedömd kostnad för att bygga om B-C till gång- och cykelväg samt tillåten
för skogstransporter: 800 000 kr
Tekniska förvaltningen bedömer att den föreslagna sträckningen inte
har potential att användas som daglig cykelväg och anser att det inte är
motiverat att genomföra någon standardhöjning av sträckan.
Anledningarna är flera:
 Avståndet mellan målpunkterna är för långt. Det finns inga naturliga
målpunkter på kortare distanser. Den största potentialen för att få
fler att börja vardagscykla är distanser under 5 km. Avståndet
mellan Biskopsberg och exempelvis Lyckeby är runt 8 km.
 Anslutningen vid Biskopsberg är den befintliga vägen. En väg som
är ogen med både stigningar och kurvor, vilket medför att det är
mycket troligt att de som är intresserade av cykelpendling och vill få
upp högre hastigheter ser mer fördelar med att använda befintlig
väg 725 som är både gen, plan och rät.
 Ca tre kilometer av den aktuella sträckan går genom obebodda
skogsmarker. Även om belysning skulle sättas upp är sannolikheten
stor att vägen uppfattas som mörk och otrygg under stora delar av
året.
 Underlaget betyder mycket för cyklisten och det är svårt och trögt
att cykla på grus under längre sträckor. Grus som underlag medför
också större risk för singelolyckor.
 Om pengar inte avsätts för att asfaltera underlaget, belysa sträckan
och underhålla den vintertid, kommer vägen att främst attrahera
terrängcyklister, en grupp som ändå kommer att hitta och använda
vägen i nuvarande skick.
Den i medborgarförslaget föreslagna cykelvägen inom Karlskrona kommun
berör allmän väg med staten (Trafikverket) som huvudman. Trafikverket är
positivt till förslaget att göra en standardhöjning av sträckan men är inte
intresserade av att bära kostnaderna för genomförandet eller ta driftsansvaret för vägen under överskådlig framtid.
Prioritering och fördelning av medel till väginvesteringar på statliga vägar
fastställs av Region Blekinge i den regionala transportplanen.
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§ 137 forts
Svar på medborgarförslag: Anordnande av cykelväg mellan Lyckeby
och Kättilsmåla
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.
Trafikutskottet beslutar föreslå tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

Tekniska nämnden beslutar i enlighet med trafikutskottets förslag
________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.491.109

§ 138
Svar på medborgarförslag om fler gatupratare/ anslagstavlor
Rasmus Degeskär, Karlskrona, har lämnat in rubricerat medborgarförslag
till kommunen. Förslagsställaren vill ha fler gatupratare/ anslagstavlor då
han anser att detta hade ökat informationen avseende evenemang i
staden, samt minskat olaglig affischering.
Tekniska förvaltningen vill med anledning av ovanstående framföra
följande synpunkter. Utveckling i Karlskrona AB har under 2014
införskaffat stora gatupratare, som förslagsställaren efterfrågar, och
dessa är utplacerade på strategiska platser i staden och annonserar
kommande evenemang etc.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
Yrkande
Liten Löfgren (S) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning,
då texten i ärendet inte överensstämmer med det medborgaren önskar sig,
så att medborgaren får ett korrekt svar.
Proposition och beslut
Ordförande Tommy Olsson (KD) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet
ska avgöras idag.

Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.
________
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§ 139
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Tekniska nämndens arbetsutskott den 18 november 2014
2. Tekniska nämnden den 24 november 2014
3. Tekniska nämndens trafikutskott den 4 december 2014
4. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt Simhallen,
omklädningsrum för särskolan
TN.2014.1623.822
5. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Rosenfeldtskolan, ombyggnad lärosal
TN.2014.1624.291
6. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Ö Torpskolan, soprum
TN.2014.1626.291
7. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt
Jändelskolan, soprum
TN.2014.1627.291
8. Beslutsattestanter fr.o.m. 2014-11-24
TN.2014.151.002
9. Skrivelser och svar angående synpunkter på fakturering av renhållning
TN.2014.1675.356
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_______
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§ 140
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 november 2014
§ 229 Grönadal 1:33, Nättraby. Förhandsbesked för nybyggnad av
två enbostadshus samt två avstyckningar
TN.2014.1609.340
2. Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014
§ 216 Svar på motion om trafiksituationen vid Järavägen mot Netto
TN.2014.779.183

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 - 2.
__________
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Akten

TN.2013.1477.332
TN.2013.1195.291

§ 141
Övrigt
Lekparken Hoglands park
Ordförande Tommy Olsson (KD) informerar att kontakt är tagen för
möte med samhällsbyggnadsförvaltningen och miljö- och byggnadsnämndens presidium angående miljötillståndet i Hoglands park.
---Hälsning
Lars-Göran Forss (M) framför en hälsning till nämnden från Lindy
Olofsson (M) som fått hastigt förhinder att närvara. Nämnden tackar och
önskar Lindy en god jul och ett gott nytt år.
---Holmsjö skolas mögelproblematik
Åke Håkansson (S) ställer fråga om hur Holmsjö skolas mögelproblematik
ska lösas i och med ombyggnationen. Fastighetschef Anders Kumlin svarar
att fastighetsavdelningen inte ser någon risk med hanteringen av
fuktproblematiken och att han litar på tjänstemännens expertutlåtande.
---Ordförandes avslutningshälsning
Ordförande Tommy Olsson (KD) håller avslutningstal till nämnden och
överlämnar avskedsgåvor. Det har varit en ära att få hålla i klubban under
åren. Ordförande tackar presidiet Åke Håkansson (S) och Gunilla
Ekelöf (FP) för gott samarbete, samt nämnden och förvaltningen för gott
arbetsklimat.
---Tekniska nämndens och förvaltningens tack till ordförande
Gunilla Ekelöf (FP) överlämnar en gåva till ordförande Tommy
Olsson (KD) och tackar å nämndens vägnar. Åke Håkansson (S)
överlämnar en gåva till ordförande Tommy Olsson (KD) och en gåva till
1:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (FP) och skickar med ett stort tack till
nämnden som helhet och S-gruppen i synnerhet. Åke tackar också
förvaltningens tjänstemän och sänder en tanke till nämndsekreterare Mette
Karlsson som lämnat oss. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér tackar
ordförande Tommy Olsson (KD) å tjänstemännens vägnar och överlämnar
en blomma Önskar lycka till med det nya politiska och det privata.
________
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