27 februari 2002

Plats och tid

Sunnadalskolan
Onsdagen den 27 februari 2002, kl 14.00 – 14.50

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)
Anna Ottosson (m)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kurt Lindman (v)
David Nilsson (kd)
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson kl 13.30-14.25
T.f. VA-chef Kenneth Johansson kl 14.55-14.25
Gatuchef Benny Ohlsson kl 13.30-14.25
Utredare Sven Larsson kl 14.00-14.35
VVS-ingenjör Thomas Höijer
Parkchef Tommy Sandin kl 13.50-14.15
Projektledare Birger Wernersson kl 13.50-14.15

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

1
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

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

§§ 12 - 22

mars 2002 anslagits på kommunens

27 februari 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna
Akten

2001.1908/042

§ 12
Bokslut för tekniska nämnden 2001
Tekniska förvaltningen har den 29 januari 2002 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för år
2001.
Tekniska nämndens totala resultat är –2,1 mkr. Budgeten upptog
ett resultatkrav om +1,1 mkr. Avvikelsen jämfört med budget är
därmed –3,2 mkr.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bokslut för år 2001.
_____
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27 februari 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna
Akten

4

2001.548041

§ 13
Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens
reviderade investeringsbudget för år 2002
Kommunledningsförvaltningen har påpekat att från år 2002 skall de
investeringsutgifter som av någon anledning skjuts över mellan budgetåren
rymmas inom det senare årets investeringsram. Det innebär att återstående
utgifter för de investeringar i 2001 års budget som pågår över årsskiftet
belastar 2002 års ram.
Mot bakgrund av att en utgiftsreserv om 21,9 mkr skapats under år 2001
som är större än det oplanerade överskjutande beloppet (15,9 mkr) mellan
åren 2001 och 2002, samt att det kan förväntas ett överskjutande belopp
till följande år, föreslår tekniska förvaltningen att den reviderade
investeringsplanen får fullföljas och att investeringstillstånd medges enligt
tidigare gjord framställan, tekniska nämndens beslut den 29 januari 2002,
§ 2.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att tekniska nämnden får verkställa den föreslagna reviderade
investeringsbudgeten för år 2002.
_____

.

27 februari 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen
Förvaltningsekonomerna
Akten

5

2002.227/344

§ 14
Begäran om utökad investeringsram för samordning av förnyelse
av VA-ledningar vid fjärrvärmeutbyggnad
I årets investeringsbudget har beslut tagits att avsätta 3,0 mkr i klumpanslag för VA-ledningar. Denna investeringsvolym ger inte utrymme
för att samordna VA-förnyelsen med fjärrvärmeutbyggnaden. Under
våren slutförs ett tiotal fjärrvärme-/VA-jobb med bl.a. återställningskostnader för VA på 1,6 mkr. Nästa stora utbyggnadsetapp för fjärrvärmen går i Gullbernavägen där också VA-ledningarna är i dåligt
skick. Kostnaderna för VA-förnyelsen i denna etapp är kalkylerad till
3,1 mkr. Mindre, nu kända, samordningsarbeten är också planerade till
Galgamarken till en kostnad av 0,5 mkr. Den samlade kalkylen för nu
kända arbeten ligger på 5,2 mkr. En mindre reserv på 0,8 mkr för
ytterligare projekt under året synes också vara välmotiverad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
T.f. VA-chef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att
hemställa hos kommunfullmäktige
1 att utöka investeringsramen för tekniska nämnden år 2002 med 3,0 mkr
för att möjliggöra samordning av förnyelse VA-ledningar med pågående
fjärrvärmeutbyggnad, samt
2 att medge omedelbart investeringstillstånd för det utökade
investeringsbeloppet.
_____

27 februari 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Förvaltningsekonomerna
Akten

6

1999.765/291

§ 15
Om- och tillbyggnad Nättraby skola
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 januari 2002 redovisat
ekonomisk sammanställning av om- och tillbyggnad av Nättraby skola.
Slutsammanställningen uppvisar ett överskridande på 71 652 kronor.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att avsluta projektet.
-

-

Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att godkänna redovisningen.
_____

27 februari 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, gata/trafik
Förvaltningsekonomerna
Akten

7

2001.1127/312

§ 16
Motion gång- och cykelväg Lyckeby – Augerums kyrka
Jörgen Johansson (c) har i motion den 29 januari 2001 hemställt att
kommunen i samverkan med vägverket skall anlägga en gång- och
cykelväg mellan Lyckeby och Augerums kyrka.
Länsstyrelsen har den 5 december 2001 meddelat att medel härför saknas
i gällande 10-årsplan, men att man i samband med revidering av planen
avser pröva föreslaget projekt. Om projektet prioriteras kan detta bli
aktuellt tidigast 2004.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 januari 2002, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Gatuchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1 att motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby och Augerums
kyrka skall prövas i samband med tekniska nämndens förslag till
investeringsprojekt 2004, samt
2

att motionen härmed är besvarad.

_____

27 februari 2002

Tekniska förvaltningen, gata/trafik
Akten

§ 17
Motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
Kommunfullmäktige har den 20 juni 2002, § 104, beslutat att
S Smedjegatan mellan Ö Prinsgatan och Alamedan, skall stängas
av för trafik under skoltid.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 januari 2002 lämnat
nytt yttrande och beslutsförslag. Förslaget medger viss trafik under
skoltid.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 22 januari 2002, § 4,
beslutat föreslå tekniska nämnden besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att hemställa hos kommunfullmäktige att uppdra till tekniska
nämnden att avgöra vilken trafik som ska tillåtas på S Smedjegatan,
mellan Ö Prinsgatan och Alamedan.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 14 februari 2002 föreslås att
ärendet utgår då det ej är tillräckligt berett.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet utgår.
_____
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27 februari 2002
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, utredare Sven Larsson
Förvaltningsekonomerna
Akten

9

2001.548/041

§ 18
Uppvärmning med biobränsle
Kommunfullmäktige uppdrog den 29-30 november 2000, § 192, och
den 28-29 november 2001, § 179, till tekniska nämnden att genomföra
inventering av kommunägda panncentraler utanför dagens fjärrvärmeområde med inriktning att stora delar av de medel som idag används
för oljeeldning används offensivt för att skapa bättre miljö och fler
arbetstillfällen genom biobränsleeldning.
Fastighetsavdelningen har studerat förutsättningarna för en övergång till
biobränsleeldning i kommunägda panncentraler. Studien har resulterat i
följande förslag:
1 Konvertering från olje- till biobränsleeldning (pellets) i Holmsjö
skola. Investering: 500 000 kronor. Årlig besparing/pay off-tid: 87 000
kronor/sex år.
2 Konvertering från olje- till biobränsleeldning (pellets) i Kättilsmåla
skola. Investering: 400 000 kronor. Årlig besparing/pay off-tid: 35 000
kronor/11 år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 februari 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Utredare Sven Larsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1 att godkänna föreslagen konvertering till biobränsleeldning i
Kättilsmåla skola under år 2002
2 att investeringen finansieras genom 125 000 kronor från avsatta
medel för fastighetsunderhåll, och resterande 275 000 kronor från årets
investeringsbudget, reducerat med eventuellt statsbidrag (klimatinvesteringsstöd KLIMP)

27 februari 2002
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3 att konvertering till biobränsleeldning i Holmsjö senareläggs i
avvaktan på att erforderliga investeringsmedel ställs till förfogande,
samt
4 att uppdra till fastighetsavdelningen att arbeta vidare med
fortsatta studier om biobränsleuppvärmning av övriga kommunägda
fastigheter. Studierna bör ske förutsättningslöst avseende
huvudmannaskap för panncentraler, gemensam uppvärmning med andra
närliggande fastigheter etc.
_____

27 februari 2002

§ 19
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 22 januari 2002
Anbud
Upphandling avseende
Försäljning av lägenhet Herrgårdsvägen 1K
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av delegeringsbeslut som förtecknas i
protokoll den 27 februari 2002, §
_____
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27 februari 2002

§ 20
Meddelanden
1 Justitieombudsmannens beslut, dnr 1866-2001, anmälan
mot tekniska nämnden i Karlskrona kommun angående handläggningen av framställningar om utfående av handlingar m.m.
Dnr 2001.89/375
2 Länsstyrelsens beslut, dnr 343-14502, godkännande av
miljökonsekvensbeskrivning till arbetsplan för länsväg 725 vid
Johansfors, vägåtgärd efter ras, i Karlskrona kommun (objekt
93 8079)
Dnr 2002.152/341
3 Utbildningsnämndens beslut, den 23 januari 2002 § 5, begäran om
engångsanslag, vuxenutbildningen.
Dnr 2001.1724/291
4 FG 2001 Revisionsrapport: Kommunens kapital i form av VAledningar och gator.
Dnr 2002.160/007
5 Länsstyrelsens beslut, dnr 126-5956-01, fråga om hastighetsbegränsning, Birgitta Rösegård, Mommelycke, Rödeby
Dnr 2001.1450/562
6 Kommunstyrelsens beslut den 15 januari 2002, § 8, förslag till
ändrad organisation för icke nämndspecifik administration
Dnr 2000.1823/001
Kommunfullmäktiges beslut den 31 januari 2002-02-11
7 § 4, förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Dnr 2000.1823/001
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8 § 8, exploateringsavtal för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge
14:1), Nättraby
Dnr 2000.1638/251
9 § 9, detaljplan för Grönadal 14:1 (numera del av Skillinge 14:1),
Nättraby – antagande
Dnr 2000.1366/214
10 § 13, svar på motion om cykelvägar i Nättraby
Dnr 2000.288/313
11 § 14, svar på motion om småbåtshamn/marina samt område för
vinterförvaring och underhåll av småbåtar
Dnr 2000.463/825
12 § 15, svar på motion om ytor för lek och idrott m.m.
Dnr 2000.464/332
13 Länsstyrelsens beslut, dnr 434-6872-01, bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten Stumholmen 1:2,
Bastion Kungshall
Dnr 1999.1463/872
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1/02 – 13/02.
_____
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27 februari 2002
Tekniska förvaltningen, personalavdelningen
Akten

14

2002.261/023

§ 21
Tillsättande av tjänst som VA-chef och tillika avdelningschef
för tekniska förvaltningens VA-avdelning
Tjänsten som VA-chef har varit utannonserad externt och sex
ansökningar har inkommit.
Efter genomförda intervjuer föreslår förvaltningsledningen att
Kenneth Johansson utses till innehavare av tjänsten som VA-chef.
Kenneth innehar för närvarande tjänst som VA-ingenjör på avdelningen
och har tjänstgjort som tillförordnad VA-chef sedan den 14 maj 2001.
Förhandling har genomförts i enlighet med MBL § 11.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Kenneth Johansson, 510506-3399, till innehavare av tjänsten som
VA-chef och tillika avdelningschef för VA-avdelningen med tillträdesdatum den 1 mars 2002.
_____

27 februari 2002
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§ 22
Informationer, rapporter och frågor
1

Jörgen Johansson (c) tar upp frågan beträffande vinterväghållningen.
En redovisning kommer att ske vid tekniska nämndens sammanträde
den 23 april 2002.

2

Gunilla Ekelöf (fp) tar upp frågan beträffande pelletseldning vid
Sturkö skola. VVS-ingenjör Thomas Höijer svarar.
I samband härmed föreslår ordföranden att tekniska nämnden ska göra
ett studiebesök på Sturkö närvärmeverk som eldas med biobränsle.

3

Ordförande i självförvaltningsgruppen Claes-Urban Persson (s),
parkchef Tommy Sandin och projektledare Birger Wernersson
informerar om självförvaltningsprojektet.

4

Projekt miljöledningssystem för att miljöcertifiera VA-avdelningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

5

Björn Brunström (c) efterfrågar statistik över sjukfrånvaro/övertid.
Redovisning skall ske vid tekniska nämndens sammanträde
den 26 mars 2002.

6

Tekniska nämndens sammanträde den 26 mars 2002 kl 11.30
Plats: Baltic House, Verkö, med studiebesök på färjeterminalen.

_____

26 mars 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 mars 2002
§ 23 Budgetuppföljning februari 2002
§ 24 Förslag till ändring i nämndens delegationsordning
§ 25 Framställan om investeringsanslag och omedelbart investeringstillstånd för byggnation
av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor
§ 26 Utökat investeringsanslag och omedelbart investeringstillstånd för ombyggnad av
konserthuset
§ 27 Svar på motion angående tillgänglighet till Kungsmarkenområdet
§ 28 Svar på motion om ny gång/cykelväg Östra Torp – Lösens kyrka
§ 29 Svar på skrivelse från Peter Öjerskog avseende parkeringsmätare
§ 30 Dispensansökningar – uteserveringar
§ 31 Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom detaljplanen för del
av Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter i Lyckeby, etapp 1
§ 32 Delegationsärenden
§ 33 Meddelanden
§ 34 Informationer och föredragningar

26 mars 2002

Plats och tid

Baltic House, Verkö
Tisdagen den 26 mars 2002, kl 13.30 – 14.35

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)

Övriga närvarande ersättare

2

Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
David Nilsson (kd)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Förvaltare Boritz Nordgren kl 13.30-14.00, §§ 23-26
Förvaltare Martin Wallin kl 13.30-14.00, §§ 23-26
Gatuchef Benny Ohlsson
Administrativ chef Sussie Rantil

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Gunilla Ekelöf

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

26 mars 2002

3

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Gunilla Ekelöf

§§ 23 - 34

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 april 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………

26 mars 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2002.351/042

§ 23
Budgetuppföljning februari 2002
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 mars 2002 anmält att
tekniska nämndens verksamhet (totalt) inte beräknas avvika från
budget år 2002.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning februari 2002.
_____

4

26 mars 2002
Förvaltningschefen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningsingenjören
Tekniska förvaltningen, gata/trafikavdelningen
Revisorerna
Kommunledningsförvaltningen, Ulf Åman
Akten

5

2000.583/002

§ 24
Förslag till ändring i tekniska nämndens delegationsordning
dnr 2000.583/002
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 13 mars 2002
ändring av tekniska nämndens delegationsordning punkt 12.3 som
avser yttrande till polismyndighet, enligt ordningslagen 3 kap 2 §,
över ianspråktagande av offentlig plats avseende uteserveringar,
kiosker o dyl.
Ändringen innebär att den delegation från nämnden direkt till
förvaltningsingenjören vid samhällsbyggnadsförvaltningen ersätts av
en delegation till förvaltningschefen vid tekniska förvaltningen med
rätt att vidaredelegera.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ändring i gällande delegationsförteckning enligt ovan
redovisat förslag att gälla efter det att nämndens beslut vunnit laga
kraft.
_____

26 mars 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen , förvaltningsekonomerna
Akten

6

2000.430/291

§ 25
Framställan om investeringsanslag och omedelbart investeringstillstånd för byggnation av bibliotekslokaler vid Ramdala och
Tvings skolor
Barn- och ungdomsnämnden har i sitt budgetförslag daterat den
28 augusti 2001, § 69, hemställt om medel för investering i bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings skolor.
Kommunstyrelsens budgetberedning och kommunfullmäktige har i beslut
om budget den 28-29 november 2001, § 179, givit barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att fullfölja planerna kring skolbibliotek i Ramdala
och Tving inom gällande ram.
Förvaltningschefen vid barn- och ungdomsförvaltningen har i skrivelse
daterad den 4 januari 2002 uppdragit åt tekniska förvaltningen att
färdigställa biblioteken i Ramdala och Tving enligt genomförd
projektering.
Investeringskostnaden för biblioteket i Ramdala är beräknad till 3,5 mkr
och för biblioteket i Tving är beräkningen 3,0 mkr. Investeringsanslagen
avses räknas av mot den investeringsreserv som finns planerad för
skolbyggnationer m.m. i den av kommunfullmäktige antagna
investeringsplanen för år 2002.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltare Boritz Nordgren föredrar ärendet.

26 mars 2002
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att anslå 3,5 mkr ur investeringsreserven för skolbyggnationer för
uppförande av bibliotekslokaler vid Ramdala skola
2. att anslå 3,0 mkr ur investeringsreserven för skollbyggnationer för
uppförande av bibliotekslokaler vid Tvings skola, samt
3. att meddela omedelbart investeringstillstånd för investeringarna.
_____

26 mars 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, fastighetsekonomerna
Akten

8

2002.350/042

§ 26
Utökat investeringsanslag och omedelbart investeringstillstånd för
ombyggnad av konserthuset
Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2001, § 26, ge tekniska
nämnden i uppdrag att förprojektera erforderliga upprustnings- och
förbättringsåtgärder av konserthuset.
Preliminär kostnadsberäkning för ombyggnadsarbetena uppgår till
9,9 mkr. Fastighetsavdelningen har därutöver planerat underhållsinsatser
i anslutning till projektet motsvarande 0,6 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltare Martin Wallin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att utöka det planerade investeringsanslaget om 8 mkr med 1,9 mkr till
att omfatta sammanlagt 9,9 mkr, samt
2. att omedelbart investeringstillstånd beviljas.
_____

26 mars 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, gata/trafik
Akten

9

2002.23/312

§ 27
Svar på motion angående tillgänglighet till Kungsmarkenområdet
Gunilla Ekelöf (fp) har i motion den 31 oktober 2001 föreslagit att
kommunfullmäktige måtte besluta att medverka till att ekonomiska
förutsättningar ges för asfaltering och belysning av gångväg mellan
Ekebovägen och Kungsmarkenområdet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 februari 2002, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att motion från Gunilla Ekelöf (fp) om gångväg Ekebovägen –
Kungsmarken beaktas i samband med budgetarbetet för 2003, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_____

26 mars 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, gata/trafikavdelningen
Akten

10

2002.78/312

§ 28
Svar på motion om ny gång/cykelväg Östra Torp – Lösens kyrka
Claes Bothén (kd) har i motion den 9 oktober 2002, föreslagit att
kommunen skall anlägga rubricerade cykelväg.
Den i motionen föreslagna cykelvägen finns upptagen i tekniska
förvaltningens förslag till investeringsplan 2003-2004. Angiven kostnad
och tidplan för genomförande kommer att revideras i samband med
budgetarbetet för 2003 med hänsyn till de budgetramar som kommer att
beviljas tekniska nämnden, varvid även rubricerade projekt kommer att
beröras. Förslaget omfattar endast den del som berör kommunalt vägnät.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 februari 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen om ny gång/cykelväg Östra Torp – Lösens kyrka skall anses
besvarad med hänvisning till vad som anförts ovan.
_____

26 mars 2002
Peter Öjerskog
Tekniska förvaltningen, gata/trafikavdelningen
Akten
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2001.1829/514

§ 29
Svar på skrivelse från Peter Öjerskog avseende parkeringsmätare
Peter Öjerskog har i skrivelse den 3 december 2001 hemställt om att
kommunen skall avskaffa parkeringsmätarna. I skrivelsen påpekas att
bl.a. Ronneby kommun och nu senast Karlskronahem AB beslutat
ersätta P-mätarna med s.k. P-skivor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2002 lämnat
yttrande.
Gatuchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens skrivelse.
_____

26 mars 2002
Nivå i Karlskrona AB
Toscana
Kings Crown
Glassiären
Montmartre
Arena
Tekniska förvaltningen, gata/trafik
Förvaltningsingenjör Carl-Eric Carlsson
Akten
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2002.75/311
2002.218/311
2002.346/311

§ 30
Dispensansökningar – uteserveringar
Tekniska nämnden har tillsammans med miljö- och byggnadsnämnden
antagit regler och riktlinjer för utformning av uteserveringar. I riktlinjerna
anges bl.a. att uteservering skall anläggas direkt på mark utan trägolv.
Tekniska förvaltningen har med anledning av ovanstående erhållit ett antal
framställningar med önskemål om dispens från den del av reglerna som
avser placering direkt på marken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 mars 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Gatuchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att medge restaurangerna Nivå, Toscana, Kings Crown, Montmartre och
Arena, samt Glassiären, dispens från kravet på markanpassad uteservering
under 2002 och tillåta trägolv.
_____

26 mars 2002
Tekniska förvaltningen, mark/exploateringsavdelningen
Akten

13

1999.503/214

§ 31
Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom
detaljplanen för del av Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter i Lyckeby
Etapp 1
Kommunfullmäktige beslöt vid sammanträde den 25 oktober 2001,
§ 159
1. att godkänna föreliggande köpe- och exploateringsavtal mellan
Karlskrona kommun och TK Projekt AB (556556-2740), för dels
försäljning av mark, samt dels exploatering av del av fastigheterna
Lyckå 1:1 m.fl. i Karlskrona och inom detaljplaneförslaget för del av
Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 i Lyckeby
2. att bemyndiga tekniska nämnden att genomföra försäljningar av
mark enligt avtalet för etapp 1 och etapp 2, samt
3. att bevilja tekniska nämnden ett anslag på 4,2 mkr för byggande av
gång- och cykeltunnel under Stationsvägen enligt avtalets
förutsättningar, vilket belopp må täckas av inflytande av
köpeskillingar.
Ärendet behandlades vid tekniska nämndens sammanträde den 18
september 2001, § 116, och avser ett projekt som innebär uppförande
av ett affärscenter i form av s.k. storbutiker inom rubricerat
planområde i Lyckeby på området Slottsbacken.
Etableringen kommer att ske i två etapper inom området. Etapp 1
omfattar ca 6 ha och en butiksyta på ca 11 000 m2 med sju butiker.
Köpeskillingen är 700 000 kronor. Etableringen medför en
omfattande utbyggnad av infrastruktur som till största delen åvilar
kommunens avtalspart, TK-developement, genom TK Projekt AB.

26 mars 2002
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Enligt avtalet skall TK Projekt meddela när tillträde till etapp 1 skall
ske. Bolaget har nu meddelat att de önskar ett tillträde till marken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 mars 2002
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att försälja mark enligt etapp 1 av del av fastigheterna Lyckå 1:1
m.fl. i Karlskrona till TK Projekt AB (556556-2740).
_____

26 mars 2002
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§ 32
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 26 februari 2002
Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. att parkeringsförbud skall införas på ena
sidan av Norra Smedjegatan mellan Östra Vittusgatan och
Skeppsbrokajen.
TN 14/02
Upplåtelse av offentlig plats 2002, reviderad 2002-03-13
Dnr 2001.1697/311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

26 mars 2002
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§ 33
Meddelanden
1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-08, 435-6420-01
Bidrag till kulturlandskapsvård på fastigheten Aspö 5:13 i Karlskrona
kommun
Dnr 2001.476/871
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-12, 403-5800-01
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10
september 2001, § 355, att anta detaljplan för del av fastigheten
Sparre 7, Trossö
Dnr 1998.227/214
3. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-02-18, 581-5527-01
Om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Karlskrona
kommun för bå 2002
Dnr 2001.1477/438
4. Länsstyrelsen Blekinge län, underrättelse om beslut, 2002-02-15
Utbetalning av miljöstöd för bevarande av odlingslandskapets
biologiska mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar år 2001
Dnr 1999.430/047
5. Fastighetsavdelningen
Hyresförhandlingar år 2002
Dnr 2002.266/206
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2002-02-13, § 33
Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
Dnr 2002.280/214
7. Länsstyrelsen Blekinge län, 2002-02-19, 120-6780-01
Förslag till genomförande av den regionala transportplanen (RTPL)
i Blekinge 2002-2004
Dnr 2002.294/014

26 mars 2002
8. Räddningstjänsten Östra Blekinge, 2002-02-26, 02.0115/171
Regler för tillfälliga övernattningslokaler
Dnr 2002.307/171
9. Länsstyrelsen Blekinge län, 2002-02-26, 453-1381-02
Underhållsbesiktning av skyddsrum i Karlskrona kommun
Dnr 2002.309/165
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1/02 – 9/02.
_____
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§ 34
Informationer och föredragningar
1. Sussie Rantil, administrativ chef, redovisar personaluppföljning
för tekniska förvaltningen, mätperiod 01.01 – 01-12 jämfört med
mätperiod 00.01 – 00.12.
2. Gunilla Ekelöf (fp) påpekar att återställning av stensättning på
Ekebovägen kvarstår.
3. Rune Andersson (m) tar upp frågan om ekonomi avseende Baltic
House. Förvaltningsekonom Bengt Eriksson får i uppdrag att besvara
frågan vid nästa sammanträde.
4. Rune Andersson (m) tar upp frågan om investeringsprojekt OK Dacke.
Uppdrag lämnas till förvaltningschef Anders Jaryd att lämna en
redogörelse vid nästa sammanträde.
5. Rune Andersson (m) tar upp frågan om bryggor i Lyckebyån. Båtrådet
kommer att besvara insändare i lokalpressen.
6. Lennart Svantesson (kd) framför sin uppskattning till tekniska
förvaltningen för upprensning och borttagning av undermåliga,
kommunala, bryggor.
_____

_____

23 april 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 23 april 2002
§ 35 Förslag till överförande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade
från tekniska nämnden till handikappnämnden
§ 36 Delegationsärenden
§ 37 Meddelanden
§ 38 Informationer och föredragningar

23 april 2002

Plats och tid

Sturkö Folkets Hus
Tisdagen den 23 april 2002, kl 13.30 –14.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Günter Dessin (v)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)
Anna Ottosson (m)
Björn Brunström (c)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lola Sellberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lola Sellberg

§§ 35 - 38

2

23 april 2002

3

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 29 april 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………

23 april 2002
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, gata/trafikavdelningen
Akten

4

2002.455/001

§ 35
Förslag till överförande av ansvaret för parkeringstillstånd för
rörelsehindrade från tekniska nämnden till handikappnämnden
Kommunledningsförvaltningen har i skrivelse den 26 mars 2002 begärt
yttrande över förslag till överflyttning av ansvaret för parkeringstillstånd
för personer med rörelsehinder från tekniska nämnden till handikappnämnden.
P-tillstånd för rörelsehindrade handläggs normalt av teknisk förvaltning,
då man betraktar tillstånden som en dispens från lokala trafikföreskrifter.
Beviljade tillstånd omprövas vart tredje år, vilket innebär ca 300 ärenden
per år inklusive nya ansökningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 april 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag om att överföra handläggning av parkeringstillstånd
för rörelsehindrade från tekniska nämnden till handikappnämnden.
_____

23 april 2002

§ 36
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 mars 2002
Anbud
upphandling avseende
Asfalt maskinbeläggningar 2002-2004
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2002, reviderad 2002-04-04
Dnr 2001.1697/311
Lokal trafikföreskrift p.g.a. att beslut enligt vägtrafikkungörelsen
(1972:603) skall ersättas med beslut enligt trafikförordningen
(1998:1276)
Dnr 2002.479/510
Lokal trafikföreskrift angående parkeringsförbud på del av Norra
Smedjegatan
Dnr 2002.498/514
Vidaredelegation av rätt att avge yttrande enligt ordningslagen
Dnr 2002.511/311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

5

23 april 2002
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§ 37
Meddelanden
1. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-11, 246-1445-00,
241-1602-01, 1080-50-005
Angående miljörapporter för Koholmens arv avseende år 1999 och
2000
Dnr 2002.244/351
2. Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2002-03-05, 431-6442-02
Angående arkeologisk förundersökning inom fastigheterna
Lyckå 1:1, Vedeby 8:7 m.fl.
Dnr 1999.503/214
3. Kommunstyrelsens beslut den 12 mars 2002, § 43
Arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2001
Dnr 2002.156/004
4. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 mars 2002, § 22
Förslag om förprojektering av förskolor i Sturkö och Tving
Dnr 2002.466/291
5. Handikappnämndens beslut den 26 mars 2002, § 12
Förslag till beslut avseende om- och nybyggnadsplan för särskilda
boende inom handikappomsorgen
Dnr 2002.484/210
6. Vägverkets beslut den 4 april 2002, EV20-A 2002:1575
Beslut om statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2002 (objekt 319512)
Dnr 2002.489/318
7. Samhällsbyggnadsförvaltningens rapport avseende arrangemanget
Bilfri Dag år 2001, daterad den 18 mars 2002
Dnr 2002.387/106

23 april 2002
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Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2002
8. § 25 Bokslut för Karlskrona kommun den 31 december 2001
Dnr 2002.499/042
9. § 27 Ansvarig nämnd för folkhälsofrågor
Dnr 2002.500/001
10. § 32 Svar på motion om utbildning i EcoDriving
Dnr 2002.506/027
11. Utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut den 10 april 2002, § 25,
Lokalplan för gymnasieskolorna
Dnr 2002.539/291
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1-11.
_____

23 april 2002
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§ 38
Informationer och föredragningar
1. Gunilla Ekelöf (fp) tar upp frågan om tillfartsvägen till Lorentzbergs
båtplats, som är i mycket dåligt skick. Förvaltningschef Anders Jaryd
får i uppdrag att tillse att vägen blir iordningställd.
2. Jörgen Johansson (c) tar upp frågan om bidrag till enskilda vägar.
Ordföranden svarar.
3. Jörgen Johansson (c) tar upp frågan om kommunala bidrag till enskilda
utfartsvägar. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
4. Rune Andersson (m) tar upp frågan om försäkringsbolagets beslut
angående återuppbyggnad av gymnastiksal på Trossö. Frågan kommer
att besvaras vid nästa sammanträde.
5. Björn Brunström (c) tar upp frågan om återbesättande av tjänst som
VA-ingenjör, samt stf. VA-chef vid VA-avdelningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar.
6. Ordföranden informerar om program inför invigning av lekplats
Hoglands Park, lördagen den 27 april 2002 kl 11.00.
7. Ordföranden informerar om åtgärder för att gågatan Ronnebygatan
skall bli bilfri.
8. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar angående erbjudande om
tidigarelagt underhåll år 2002.
Ärendet kommer att behandlas vid nästa sammanträde.
9. Förvaltningschef Anders Jaryd redogör för vinterväghållningen vintern
2001/2002.

23 april 2002
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10. Förvaltningschef Anders Jaryd redovisar hyresintäkter och uthyrning
av Baltic House, Verkö.
11. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar tidigare ställd fråga angående
byggande av elljusspår i Rödeby.
_____

28 maj 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 maj 2002
§ 39 Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 30 april 2002
§ 40 Detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö
§ 41 Detaljplaneprogram för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
§ 42 Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by
§ 43 Yttrande över förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun – utställning
§ 44 Yttrande över förslag till marknadsplan för BlekingeTrafiken AB
§ 45 Yttrande över revisionsrapport avseende kommunens kapital i form av VA-ledning
och gator
§ 46 Motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
§ 47 Ansökan om bidrag till serviceanläggning på Ytterön
§ 48 Begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd för ombyggnationer för
utbildningsförvaltningen
§ 49 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 50 Meddelanden
§ 51 Rapporter/informationer
§ 52 Övrigt
§ 53

Redovisning av uthyrningssituationen och den framtida användningen av
Sjöbladskolan

28 maj 2002
Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 28 maj 2002, kl 14.00 – 16.00

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m) kl. 14.00-15.30 §§ 39-44
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m) kl. 15.30-16.00 §§ 45-53

Övriga närvarande ersättare

Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m) kl. 14.00-15.30 §§ 39-44
Anna Ottosson (m)
Kurt Lindman (v)
David Nilsson (kd)
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Mark- och exploateringschef
Hans-Olof Hansson kl. 14.00-14.35 §§ 39-42

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Rune Andersson

§§ 39-53

2

28 maj 2002

3

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 juni 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………

28 maj 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2002.351/042

§ 39
Delårsbokslut och budgetuppföljning april 2002
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2002
lämnat handlingar och beslutsförslag avseende delårsbokslut
och budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets utfall
per april månads utgång.
Förvaltningen anmäler att tekniska nämndens verksamhet (totalt)
kan förväntas utvisa en mindre negativ avvikelse om –0,1 mkr
jämfört med budget år 2002. Avvikelsen är hänförlig till tekniska
nämndens ansvar för resultatet i renhållningsverksamheten.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med budgetstyrning enligt
i förslaget redovisad målsättning, samt
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningen per
den 30 april 2002.
_____

4

28 maj 2002
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen
Akten

5

2002.492/214

§ 40
Detaljplaneprogram för Fryshuset, Saltö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat detaljplaneprogram är översänt för samråd under tiden
den 8 april t.o.m. den 6 maj 2002.
JM AB har för avsikt att förvärva Fryshuset på Saltö, för att där uppföra
flerbostadshus. Fryshuset och renseriet kommer då att rivas och ge plats
för sju flerbostadshus (höghus) med sammanlagt ca 105 lägenheter.
Isverket, som ligger inom området, och plåtslageribyggnaderna omfattas
inte av planförslaget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Günter Dessin (v) yrkar som tilläggsattsats: att fiskeindustrins
verksamhet i Saltö hamn ej får begränsas på grund av det tilltänkta
bostadsbygget.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar som tilläggsattsats: att en mer omfattande
miljökonsekvensbeskrivning beträffande miljö- och näringslivspåverkan utförs.
Propositioner och beslut
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Günter Dessins (v) och
Gunilla Ekelöfs (fp) tilläggsyrkanden.
Tekniska nämnden beslutar att bifalla tilläggsyrkandena.

28 maj 2002

6

Tekniska nämnden beslutar
1. att bostadsprojektet skall ta sina egna kostnader och svara för
utbyggnaden av erforderlig infrastruktur med bl.a. gång- och cykelvägar
2. att bostadsprojektets påverkan på Saltö fiskhamn med avseende på
kommunens riksintresse för yrkesfisket nu och i framtiden belyses och
tydliggörs
3. att fiskeindustrins verksamhet i Saltö hamn ej får begränsas på grund
av det tilltänkta bostadsbygget, samt
4. att en mer omfattande miljökonsekvensbeskrivning beträffande
miljö och näringslivspåverkan utförs.
_____

28 maj 2002
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen
Akten

7

2002.530/214

§ 41
Detaljplaneprogram för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerat detaljplaneprogram är översänt för samråd under tiden
den 15 april t.o.m. den 13 maj 2002.
Planområdet ligger på Västerudd, Trossö, och omfattar kvarteren
Havfrun och Hector med angränsande gator. Marken ägs av Karlskrona
kommun och Kockums AB.
Skanska AB har ansökt om att kommunens mark d.v.s. kv. Hector och
del av kv. Havfrun planläggs för bostäder. Även varvets mark berörs
av planläggningen.
Enligt planförslaget planeras ca 80 bostäder inom det aktuella området
fördelat på ca 40 stadsradhus med äganderätt och ca 40 lägenheter i
flerbostadshus.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att anta upprättat yttrande över programförslaget, samt
2. att exploateringsavtal skall träffas med exploatören.
_____

28 maj 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen
Akten

8

2000.1926/214

§ 42
Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by, Karlskrona
kommun
Fastigheten Verstorp 2:23 är belägen utmed Gamla Landsvägen i
Nättraby, mot Dalby. Fastigheten ägs av Skärva Förvaltnings AB.
Bolaget har för avsikt att exploatera fastigheten i ett ambitiöst
projekt ”Skärva by”.
Kommunen och bolaget har därför i samråd upprättat ett förslag till
detaljplan för fastigheten. Planförslaget medger en byggnation med
ca 60 bostäder med viss verksamhet i anslutning till ett bytorg utmed
Gamla Landsvägen.
Då exploateringen avses genomföras i enskild regi har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och bolaget såsom exploatör.
Avtalet reglerar bl.a. utbyggnaden av VA, vägar och även åtgärder på
Gamla Landsvägen, där vägverket är väghållare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun
och Skärva Förvaltnings AB för exploatering av Verstorp 2:23.
_____

28 maj 2002
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsavdelningen
Akten

9

2001.571/212

§ 43
karlskrona.se – förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun
Rubricerat förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun
detaljplaneprogram är föremål för utställning fr.o.m. den 1 mars t.o.m.
den 30 april 2002.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta upprättat yttrande över översiktsplan för Karlskrona kommun.
_____

28 maj 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, projekteringsavdelningen
Akten
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2002.534/107

§ 44
Förslag till marknadsplan för BlekingeTrafiken AB
2003-2005
Ett nytt linjenät föreslås tas i drift i augusti 2003. För ett genomförande
erfordras ett antal infrastrukturåtgärder såsom nya hållplatser, vändslingor m.m.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta av tekniska förvaltningen upprättat yttrande över förslag till
marknadsplan för BlekingeTrafiken AB 2003-2005.
_____

28 maj 2002
Revisionen
Tekniska förvaltningen, gatu/trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen, administrativa avdelningen
Akten

11

2002.160/007

§ 45
Revisionsrapport avseende kommunens kapital i form av
VA-ledningar och gator
På uppdrag av kommunens revisorer har KPMG genomfört granskning
av Karlskrona kommuns kapital i form av gator och VA-ledningar.
Tekniska förvaltningen har under flera år redovisat underlag för och
behovet av underhållsinsatser inom dessa verksamhetsområden.
Revisionsrapporten understryker vikten av att utveckla förvaltningens
planeringsinstrument och att erforderliga medel ställs till förfogande för
underhållet. Risken för att nuvarande eftersläpning av underhållet kan leda
till accelererande kostnader är påtaglig. Frågan är av största vikt för
kommunens ekonomi på både kort och lång sikt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Med anledning av granskningen och med hänsyn till
lämnade förslag från revisionen har följande kommenterats:
1.
2.
3.
4.

Upprätta en belysningsplan.
Medel för klottersanering.
Program för att minska eftersläpningen av gatu- och brounderhåll.
Åtgärdsprogram för att säkerställa kompetensförsörjning.

Tekniska nämnden beslutar
1. att anta upprättat yttrande över revisionsrapport avseende kommunens
kapital i form av VA-ledningar och gator, samt
2. att beakta revisionens förslag vid utarbetande av budget 2003-2005.
_____

28 maj 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska nämndens trafikutskott
Tekniska förvaltningen, gatu/trafikavdelningen
Akten
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2000.465/510

§ 46
Motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
Motionen väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
24 februari 2000, § 31, av Bo Palmgren (c). Motionären föreslår
att del av Södra Smedjegatan stängs av för trafik och att den därmed
frigjorda ytan ställs till Rosenfeldtskolans förfogande.
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 104, att Södra
Smedjegatan, mellan Östra Prinsgatan och Alamedan, skall stängas av
för trafik under skoltid.
Förbudet för motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan fungerar inte.
Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 16 april 2002,
§ 18, lämnat nytt beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter i
enlighet med trafikutskottets förslag.
_____

28 maj 2002
Ytterön-Hästholmens Samfällighetsförening
Tekniska förvaltningen, gatu/trafikavdelningen
Akten

13

2002.664/555

§ 47
Ansökan om bidrag till serviceanläggning på Ytterön
Ytterön-Hästholmens Samfällighetsförening har i skrivelse, daterad
den 1 maj 2002, ansökt om kommunalt bidrag till rubricerade
anläggning. Anläggningen är i huvudsak tänkt att ge service åt
personalen på Ytteröfärjan, men avses även inrymma servicefunktioner
för boende och besökare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att lämna bidrag till Ytterön-Hästholmens Samfällighetsförening för
ny serviceanläggning med 30 % på av vägverket ”godkänd” kostnad,
dock högst 214 000 kronor under förutsättning att vägverket lämnar
statligt bidrag, samt
2. att kostnadstäckning härför skall ske inom ramen för anslagna medel
till enskilda vägar 2002 alternativt 2003.
_____

28 maj 2002
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten
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2002.539/291

§ 48
Begäran om investeringsanslag samt investeringstillstånd
för ombyggnationer för utbildningsförvaltningen
Utbildningsnämnden har i beslut den 24 april 2002, § 33, begärt
att tekniska nämnden avsätter investeringsmedel om 3 500 000
kronor för ombyggnation av gymnasieskolorna enligt lokalplan
för år 2002, daterad den 28 mars 2002.
Lokalplanen upptar behovet av ombyggnadsåtgärder som delats in
i tre etapper. Första etappen avses genomföras under sommaren
2002, etapp två under hösten 2002 och våren 2003. Etapp tre är
under utredning.
Etapp ett omfattar fyra investeringsprojekt och föreslås finansieras
inom fastighetsavdelningens så kallade klumpanslag för smärre
investeringar.
Etapp två avser lärararbetsplatser och personalrum i hus A, B och
D i kv. Läroverket, laborationssal för naturkunskap i af
Chapmangymnasiets byggnader, samt flyttning av studie- och
yrkesvägledningen vid Törnströmska gymnasiet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 maj 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att anslå 2 335 000 kronor för ombyggnader av utbildningsförvaltningens lokaler i enlighet med utbildningsnämndens
framställan och åtgärdsplan upptagen under prioritet två i antagen
lokalplan, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
_____

28 maj 2002

§ 49
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 16 april 2002
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Meddelande om inställt sammanträde den 22 maj 2002
Anbud
upphandling avseende
Försäljning av lägenhet Herrgårdsvägen 1 G
Pir Lökanabben
Nävragöls avloppsreningsverk
Entreprenad bygg – mark – vvs
Nävragöls avloppsreningsverk
Entreprenad maskin
Nävragöls avloppsreningsverk
Entreprenad el och styr
Söremåla avloppsreningsverk
Nytt luftarsystem
Beslut
Beslut att utse attestanter inom tekniska förvaltningen
Dnr 2002.600/002
Upplåtelse av offentlig plats 2002, reviderad den 29 april 2002
respektive den 13 maj 2002
Dnr 2001.1697/311
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Lokal trafikföreskrift p.g.a. att beslut enligt vägtrafikkungörelsen
(1972:603) skall ersättas med beslut enligt trafikförordningen
(1998:1276)
Tn 27/02
Dnr 2002.479/510
Lokal trafikföreskrift p.g.a. att beslut enligt vägtrafikkungörelsen
(1972:603) skall ersättas med beslut enligt trafikförordningen
(1998:1276)
Tn 28/02
Dnr 2002.479/510
Lokal trafikföreskrift p.g.a. att behovet av korttidsparkering minskat
på Stenbergsgränd.
TN 29/02
Dnr 2002.479/510
Lokal trafikföreskrift p.g.a. musikfestival Stjärnsommar.
TN 30/02
Dnr 2002.479/510
Ersättningskrav fordon
Dnr 2002.396/311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

28 maj 2002
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§ 50
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 4 april 2002
dnr 555-2047-02 1080-50-005
Miljörapport år 2001 för verksamheten Koholmens
avloppsreningsverk
Dnr 2002.401/351
2. Länsstyrelsens beslut den 16 april 2002
dnr 258-7195-01, beträffande ansökan
om utökad hastighetsbegränsning 30 km/tim på länsväg 690
samt enkelriktning av Vintergatan i Saleboda.
Dnr 2001.1869/512
3. Länsstyrelsens beslut den 19 april 2002
dnr 521-822-02 jfr 247-4089-01 10 02 047
Dispens från föreskrifter för naturreservatet Johannishus åsar för att
utföra anläggning för infiltration m.m. i grundvattenmagasin
Dnr 1999.450/340
4. Länsstyrelsens beslut den 18 april 2002, dnr 258-591-02
Begäran om hastighetsbegränsning inom Långörens hamnområde
Dnr 2002.167/557
5. Länsstyrelsens samråd, daterat den 22 april 2002, dnr 525-4669-01
enligt 12 kap 6 § miljöbalken om muddring vid båtbrygga nära
Tallholmen, Nättraby
Dnr 2002.599/439
6. Vägverket, beteckning PP 10 A 2002:8 150
Nationell plan för vägtransportsystemet
Dnr 2002.534/535
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7. Vägverket, beslut om statsbidrag enskilda vägar,
daterat den 11 april 2002
Dnr 2002.579/318
8. Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2002 § 24
Begäran om engångsanslag, vuxenutbildningen
Dnr 2002.538/291
9. Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2002 § 70
Ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsens tre rotlar
Dnr 2002.550/001
10. Avtal om arrende Café Sött & Salt i Kristianopel AB
Dnr 2002.605/261
11. Länsstyrelsens beslut den 22 april 2002,
dnr 258-2206-02
ang. motortävling på väg (Karlskrona Pokalen)
Dnr 202.637/517
12. Länsstyrelsens beslut den 23 april 2002,
dnr 433-2800-02
Tillstånd att måla om gravkapellet på gamla stadskyrkogården,
kv. Psilander
Dnr 2002.634/872
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 24 april 2002, § 31
Förprojektering av förskolelokaler i Sunnadalskolan
Dnr 2002.670/290
14. Länsstyrelsens beslut den 30 april 2002,
dnr 258-1469-02
Fråga om hastighetsbegränsning i Lösens kyrkby
Dnr 2002.328/512
15. Utbildningsnämndens beslut den 24 april 2002, § 33
Lokalplan för gymnasieskolorna
Dnr 2002.539/291
Kommunfullmäktiges beslut den 25 april 2002
16. § 47 Planerade investeringar år 2002 och framställningar om
investeringstillstånd
Dnr 2002.44/041
17. § 48 Ombyggnad av Konserthuset
Dnr 2002.350/042
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18. § 49 Nybyggnad av bibliotekslokaler vid Ramdala och Tvings
skolor
Dnr 2000.430/291
19. § 51 Karlskrona kommuns Jämställdhetsprogram 2002
Dnr 2000.65/026
20. § 52 Balansförteckning över ej besvarade motioner
den 1 mars 2002
Dnr 2002.677/004
21. § 53 Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Lyckeby
och Augerums kyrka
Dnr 2001.1127/312
22. § 57 Svar på motion om restaurering av den s.k. Kungsbryggan
i Lyckebyån
Dnr 2000.1780/871
23. Kommunstyrelsens beslut den 9 april 2002, § 56
Planerade investeringar år 2002 och framställningar om
investeringstillstånd
Dnr 2002.44/041
24. Länsstyrelsens beslut den 25 april 2002, dnr 258-5473-01
Avlysning av vattenområde och undantag från gällande hastighetsbegränsning
Borgmästarefjärden den 14 juni kl. 12.00 – den 16 juni kl. 01.00.
Dnr 2001.1599/557
25. Länsstyrelsens beslut den 3 maj 2002, dnr 521-1319-02
Strandskyddsdispens för nybyggnad av en toalettbyggnad på
fastigheten Stumholmen 1:2
Dnr 2002.271/215
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1-25.
_____

28 maj 2002
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§ 51
Rapporter/informationer
Frågorna ställdes vid tekniska nämndens sammanträde den 23 april 2002,
§ 38
1. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga från Jörgen Johansson (c)
om kommunala bidrag till enskilda utfartsvägar. Uppdrag lämnas till
tekniska förvaltningen att skriva fram ett beslutsförslag i ärendet till
nästa sammanträde.
2. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga från Rune Andersson (m)
angående återuppbyggnad av gymnastiksal på Trossö.
_____

28 maj 2002
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§ 52
Övrigt
1. Ordförande utses till tekniska nämndens representant i
föreningen och bolaget Svenskt Vatten.
2. Vidare utses ordförande till tekniska nämndens representant
i Stumholmens samfällighetsförening.
Följande frågor ställs och skall besvaras vid nästkommande
sammanträde:
3. Jörgen Johansson (c) och Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande
försäljning av skogsmark.
Vidare begär Jörgen och Rune en ekonomisk redogörelse från
Skogssällskapet.
4. Lola Sellberg (s) ställer fråga beträffande inköp av mark,
samt vedeldning i Inglatorp.
5. Lennart Svantesson (kd) ställer frågor beträffande:
-

utfart från Amiralens köpcenter mot Stationsvägen

-

antal filer och skyltning vid cirkulationsplatsen vid
Amiralens köpcenter

-

trafikhinder vid Z-bageriet i Torskors

6. Björn Brunström (c) ställer fråga beträffande underhåll av
färskvattenpråm.
7. Gunilla Ekelöf (fp) ställer fråga angående utökning av paviljonger
till friskolan Musikugglan på Wämöskolan.
---

28 maj 2002

22

8. Erbjudande om tidigarelagt underhåll år 2002
Uppdrag lämnas till tekniska förvaltningen att skriva fram ett
beslutsförslag i ärendet till nästa sammanträde.
9. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga om m2-pris på asfalterad väg.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
_____

28 maj 2002

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten
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2002.351/042

§ 53
Redovisning av uthyrningssituationen och den framtida
användningen av Sjöbladskolan
Kommunfullmäktige har i beslut den 27 mars 2002, § 24, uppmanat
tekniska nämnden att i samband med delårsbokslutet per den 30 april
2002 redovisa uthyrningssituationen för och den framtida användningen
av Sjöbladskolan.
Totala ytan i Sjöbladskolan är 2.817 kvm BRA. Ytan är fördelad på tre
byggnader. Endast en byggnad är uthyrd. Den utgör 585 kvm BRA och
disponeras av tekniska förvaltningens fastighetsavdelning.
Den framtida användningen av Sjöbladskolan är under utredning.
Värdering av fastigheten pågår. Alternativa möjligheter att tillgodose
kommunens egna lokalbehov undersöks.
Tekniska nämnden återkommer med ytterligare redovisning och förslag
avseende Sjöbladskolan framtida användning när konsekvenserna av de
alternativa möjligheterna utretts.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 maj 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
att redovisa uthyrningssituationen för och den framtida användningen
av Sjöbladskolan enligt ovan, samt
att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.
_____

18 juni 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 18 juni 2002

§ 54 Tidigarelagt underhåll år 2002
§ 55 Revidering av kommunala bidragsregler avseende enskilda vägar
§ 56 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 57 Meddelanden
§ 58 Rapporter/informationer

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre

18 juni 2002
Tisdagen den 18 juni 2002, kl. 14.00 – 14.20
Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Kurt Lindman (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Gatuchef Benny Ohlsson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Roland Löfvenberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 54 - 58

2

18 juni 2002
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 25 juni 2002 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar i tjänsten
……………………………………

18 juni 2002
Samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna
Akten
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2002.351/042

§ 54
Tidigarelagt underhåll år 2002
I anslutning till behandlingen av budgetdirektiv för åren 2003-2005 och
verksamhetsuppföljningen efter februari månads utgång beslöt kommunfullmäktige (Kf § 69/2002) att medge tekniska nämnden att tidigarelägga
underhållsarbete för 6,0 miljoner kronor från år 2003 till år 2002.
Medgivandet att få utnyttja ca 6 mkr utöver nuvarande ram under år
2002 är villkorat med att ramen för år 2003 minskas i motsvarande grad.
Därvid måste följande konsekvenser beaktas.
Konsekvenser
Verksamheterna måste vara uppmärksamma på att de ramminskningar
som följer år 2003 inte innebär att underhållsituationen detta år blir
ohanterlig ur prioriteringssynpunkt. Redan med nuvarande reducerade
budgetramar upplevs prioriteringen av nödvändiga årliga
underhållsåtgärder som besvärande.
Hänsyn måste också tas till att tidigareläggningen av underhållsarbeten
inte medför att underlaget för egen-regi-verksamheten under nästa år blir
så reducerat att arbetsbrist uppstår. För att undvika denna situation är det
lämpligt att tidigarelägga underhållsarbeten som planerats utföras av
extern entreprenör.
Ur planeringssynpunkt är det olämpligt att de ekonomiska
förutsättningarna förändras med så stora belopp och så kort varsel som
varit för handen särskilt under budgetåret 2002. För att få rimliga
planeringsförutsättningar är det angeläget att viss resultatutjämning
mellan redovisningsåren kan accepteras. Detta gäller såväl investeringssom underhållsplanering.

Möjliga åtgärder
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Gata /trafik ( 1,5 mkr )
Möjlighet finns att tidigarelägga upprustningsåtgärder av gatubelysning
för motsvarande ca 0,5 mkr. Åtgärden är effektiv eftersom
upprustningen leder till framtida driftkostnadsbesparingar.
Beläggningsprogrammet kan tidigareläggas med åtgärder motsvarande
ca 0,5 mkr.
Reparation av en bro tidigarelägges till en kostnad av ca 0,5 mkr.
Fastighetsförvaltning (2,5 mkr)
Markunderhåll i anslutning till fastigheter, underhåll av kyla/ventilationsanläggningar, anpassningar till källsortering av sopor samt
utökat utvändigt fastighetsunderhåll kommer att tidigareläggas.
Va-verksamhet (1,5 mkr)
Underhåll vid vatten- och reningsverk tidigareläggs för motsvarande 1,5
mkr. Bland annat kommer vattentornet på Bryggarberget att
helrenoveras under innevarande år.
Hamnverksamhet ( 0,2 )
Flera småbåtsbryggor är i stort behov av renoveringar. Renovering av en
brygga tidigareläggs och utförs under hösten.
Park/natur ( 0,3 mkr)
Åtgärder för cirka 0,3 mkr i anslutning till campinganläggningar,
parkanläggningar inklusive Wämöparken bedöms kunna genomföras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 maj 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att verkställa tidigarelagt underhåll
motsvarande 6 miljoner kronor i enlighet med ovan beskrivna riktlinjer.
_____

Gata/trafikavdelningen
Förvaltningsekonomerna

2002.821/318
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Akten

§ 55
Revidering av kommunala bidragsregler avseende enskilda
vägar
Fråga har väckts angående möjligheterna att revidera de kommunala
bidragsreglerna för enskilda vägar enligt följande:
2. Höjning av bidrag till förbättringsarbeten från nuvarande 30% till
40% d.v.s. skillnaden mellan av vägverket godkänd kostnad och
statsbidraget härför. Orsaken härtill är att vägverket sänkt
statsbidragen från 70% till 60%.
2. Höjning av bidrag till enskilda utfartsvägar från nuvarande 1,75:-/m
till 2,25:-/m.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
En höjning av de kommunala bidragen till förbättringsarbeten från
nuvarande högst 30% till högst 40% motiveras av ovan angivna
sänkta statsbidrag med 10%. Kommunens kostnad beräknas därmed
öka med ca 30 tkr/år för 2002.
Bidrag till enskilda utfartsvägar lämnas för närvarande med 1,75:-/m.
En ökning av bidragen till 2,25:-/m beräknas öka kommunens
kostnader med ca 60 tkr/år.
Ovan föreslagna ökade bidrag skulle därmed öka kommunens
kostnader med ca 90 tkr/år. För 2002 är detta möjligt att klara inom
ramen för anslagna medel till enskilda vägar. Beträffande 2003-2005
föreslås ökade anslagsramar i motsvarande grad.

Tekniska nämnden beslutar
att öka de kommunala bidragen till förbättringsarbeten från högst
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nuvarande 30% till högst 40%. Kostnad ca 30 tkr/år
att öka de kommunala bidragen till enskilda utfartsvägar från
nuvarande 1,75:-/m väg till 2,25:-/m väg. Kostnad ca 60 tkr/år, samt
att uppdraga till tekniska förvaltningen att revidera de kommunala
bidragsreglerna i enlighet därmed.
_____

18 juni 2002

§ 56
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
upphandling avseende
Målningsprojekt 1
Målningsprojekt 2
Målningsprojekt 3
Målningsprojekt 4
Målningsprojekt 5
Ombyggnad Konserthuset
samordnad generalentreprenad
Bygg
Luftbehandling
Elinstallation
Stumholmen 1:2
Offentlig toalett
Ny huvudspillvattenledning
Hasslö, Bredavik
Fönsterputsning
Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Karlskrona Runt
Tn 31/02
Dnr 2002.479/510
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Drakbåtsfestival
Tn 32/02
Dnr 2002.479/510
Ändring attestliggare
Dnr 2002.600/002
Lokal trafikföreskrift p.g.a. midsommarfirande i Trummenäs
TN 34/02

8
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Dnr 2002.479/510
Lokal trafikföreskrift p.g.a. lövmarknaden
TN 37/02
Dnr 2002.479/510
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 57
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 6 maj 2002,
dnr 258-3126-02
Hastighetsbegränsning 30 km/tim på enskilda vägen
K 151 U och på vägarna inom stugbyn vid sjön
Alljungen, V Stensjö
Dnr 2002.736/512
2. Samrådshandling
Detaljplan för delar av kv. Annebo 8 och Karlskrona 5:11
Dnr 2002.737/214
Kommunstyrelsens beslut den 7 maj 2002
3. § 73 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Dnr 2002.772/020
4. § 77 Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001
samt förslag till uppföljning av arbetsgivarens systematiska
arbetsmiljöarbete
Dnr 2002.774/020
5. § 78 Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor
Dnr 2002.773/020
6. Länsstyrelsens beslut den 15 maj 2002, dnr 431-2829-02
Tillstånd till restaureringsarbeten på stadsmuren i Kristianopel
Dnr 2002.749/872
7. Länsstyrelsens beslut den 23 maj 2002, dnr 505-3247-02
Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut i fråga om
installation av anläggning för ytjordvärme, fastigheterna Hillerslätt 1:3
och 1:5 i Ronneby kommun
Dnr 1999.450/340

Kommunfullmäktiges beslut den 23 maj 2002
8. § 67 Karlskrona kommuns årsredovisning 2001
Dnr 2002.499/042
9. § 68 Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ
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Dnr 2002.769/007
10. § 69 Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning februari 2002
Dnr 2002.351/042
11. § 73 Svar på motion om tillgänglighet till Kungsmarksområdet
Dnr 2002.23/312
12. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 29 maj 2002, § 42
Hyreskontrakt avseende dagbarnvårdarlokal i Tving
Dnr 2002.735/290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1-12.
_____
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§ 58
Informationer och föredragningar
Följande frågor, ställda vid tekniska nämndens sammanträde den 28 maj
2002, besvarades vid dagens sammanträde.
1. Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar två frågor från Lennart
Svantesson (kd) avseende Amiralens köpcenter samt en fråga avseende
trafikhinder vid Z-bageriet i Torskors.
2. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga från Björn Brunström (c)
angående underhåll av färskvattenpråm.
3. Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar fråga från Gunilla Ekelöf
(fp) angående utökning av paviljonger till friskolan Musikugglan på
Wämöskolan.
4. Jörgen Johanssons (c) och Rune Anderssons (m) fråga beträffande
försäljning av skogsmark och ekonomisk redogörelse från
Skogssällskapet kommer att behandlas vid tekniska nämndens
sammanträde i september.
5. Friskolan Musikugglan/Wämöskolan
Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande hyror.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
6. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga beträffande asfalteringsarbeten.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.
7. Ordföranden önskar alla en skön och avkopplande sommar.
_____

27 augusti 2002
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 augusti 2002
§ 59 Förslag till budget 2003 samt plan för åren 2004-2005
§ 60 Detaljplan för del av kv. Annebo – samråd
§ 61 Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola) – samråd
§ 62 Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:1, Nättraby
§ 63 Svar på motion avseende förslag till ny utformning av miljön vid
Ristorgsbacken och längs rådhusets södra fasad
§ 64 Svar på motion avseende trafiksituationen kring Nättrabyskolan
§ 65 Svar på motion angående ny idrottshall på Trossö
§ 66 Förbud för motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan
Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut
den 20 juni 2001, § 104
§ 67 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 68 Meddelanden
§ 69 Rapporter/informationer
§ 70 Övrigt

27 augusti 2002

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 augusti 2002, kl. 14.00

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Anna Ottosson (m)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 59 - 70

2

27 augusti 2002

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 september 2002 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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27 augusti 2002
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

4

2002.895/041

§ 59
Förslag till budget 2003 samt plan för åren 2004-2005
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till budget 2003 samt plan
för åren 2004-2005.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti, reviderad den 22
augusti 2002, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga har vid ett särskilt informationssammanträde den
23 augusti 2002 redovisat respektive avdelnings förslag.
Hamnavdelning
Tekniska nämnden påtalar att import/export av trävaror inte får störa
utvecklingen av Verkö som färjeläge.
Yrkanden
Gata/trafikavdelning
Günter Dessin (v) yrkar ändring av attsats 8: att förstärka
gata/trafikavdelningen med en yngre civilingenjör och
finansiera tjänsten med den budgetreserv som skapats för strategiska
rekryteringar 2003.
Mark/Exploateringsavdelning
Rune Andersson (m) yrkar att försäljning av ekonomiskog ska ske.
Dock ej tätortsnära skog.
Günter Dessin (v) yrkar avslag på Rune Anderssons förslag om
försäljning av kommunal skog.
---
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Jörgen Johansson (c) yrkar att vid avkastningsvärdering av kommunal
skog skall oberoende expertis anlitas, inte den som förvaltar skogen.
--Budgetram
Gunilla Ekelöf (fp) med tillstyrkan av Rune Andersson (m), Torbjörn
Allander (m), Roland Löfvenberg (m), Jörgen Johansson (c) och Anna
Ottosson (m) yrkar bifall till tilldelad ram samt hemställer som
tilläggsyrkande om utökad ram om 3 000 000 kronor för att finansiera
införande av P-skiva.
John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s), Åke Håkansson (s),
Claes-Urban Persson (s), Günter Dessin (v), Ragnar Lindoffsson (s)
och ordföranden yrkar avslag på Gunilla Ekelöfs tilläggsyrkande.
Propositioner och beslut
Gata/trafikavdelning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag attsats 8 mot
Günter Dessins ändringsyrkande. Nämnden beslutar enligt Günter
Dessins ändringsyrkande.
Mark/Exploateringsavdelning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Günter
Dessins yrkande om avslag mot Rune Anderssons yrkande att
försäljning av ekonomiskogar skall ske. Dock ej tätortsnära skog.
Nämnden beslutar avslå Rune Anderssons yrkande.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla förvaltningens förslag röstar nej, den som vill bifalla Rune
Anderssons yrkande röstar ja.
Följande röstar nej: John-Erik Danerklint (s), Åke Håkansson (s),
Claes-Urban Persson (s), Günter Dessin (v) och Ragnar Lindoffsson (s)
och ordföranden.
Följande röstar ja: Rune Andersson (m), Torbjörn Allander (m), Roland
Löfvenberg (m), Jörgen Johansson (c) och Anna Ottosson (m).
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Nämnden beslutar med sex nej-röster mot fem ja-röster att avslå Rune
Anderssons förslag.
Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m) Torbjörn Allander (m), Roland
Löfvenberg (m), Jörgen Johansson (c) och Anna Ottosson (m) reserverar
sig till förmån för Rune Anderssons yrkande.
--Ordföranden ställer proposition på Gunilla Ekelöfs förslag om utökad
ram om 3 000 000 kronor för att finansiera införande av P-skiva,
och John-Erik Danerklint, Lola Sellberg, Åke Håkansson, Claes-Urban
Persson, Günter Dessin, Ragnar Lindoffsson och ordförandens
yrkande om avslag.
Nämnden beslutar att avslå Gunilla Ekelöfs förslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
6.

att återuppta planeringen för att återställa de ekonomiska
förutsättningarna för att upprätthålla en godtagbar underhållsnivå
på de anläggningar nämnden har förvaltningsansvar för

7.

att utöka kommunbidragsramen med 2 000 000 kronor år 2003
för att inleda undersökningar med avseende på föroreningar av de
avfallsdeponier som enligt krav från regering och länsstyrelse skall
vara identifierade och åtgärdade före år 2005

8.

att utöka kommunbidragsramen med 200 000 kronor år 2003 och
2004 för att upprätta handlingar för tillståndsprövning av hamnverksamhet

9.

att utöka kommunbidragsramen med 300 000 kronor motsvarande
minskade hamnintäkter på grund av fiskeristyrelsens beslut att
ytterligare begränsa fiskekvoter

10. att det planerade negativa resultatet inom den avgiftsfinansierade
vatten- och avloppsverksamheten sista planeringsåret 2005
finansieras genom att disponera 4 200 000 kronor av eget kapital

11. att fastställa vatten- och avloppstaxa i enlighet med föreliggande

27 augusti 2002

7

förslag, samt
12. att fastställa renhållningstaxa i enlighet med föreliggande förslag.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
13. att förstärka gata/trafikavdelningen med en civilingenjör och
finansiera tjänsten med den budgetreserv som skapats för strategiska
rekryteringar 2003, samt
14. att vid avkastningsvärdering av kommunal skog anlita oberoende
expertis, inte den som förvaltar skogen
10. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget för
år 2003 samt plan för åren 2004-2005.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.737/214
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§ 60
Detaljplan för del av kvarteret Annebo,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd.
Planområdet är beläget i Annebo, mellan gamla infartsvägen, Sunnavägen
och järnvägen. Syftet med planändringen är att ändra ändamålet för berörd
del av Annebo 8 och Karlskrona 5:11 från allmänt ändamål till kvartersmark.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 juni 2002 lämnat yttrande
och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.280/214
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§ 61
Detaljplan för del av Verkö 3:1, ny förskola
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd.
Planförslaget föreslår en placering av en ny förskola vid Stenskärsvägens
vändplan. Den föreslagna tomten är i gällande detaljplan parkmark.
Nödvändig infrastruktur med gata och va ligger i anslutning till den
planerade förskolan. Dock får en flyttning av en befintlig gång- och cykelväg och belysningsstolpar samt el-kablar lösas inom projektets ram.
Tekniska förvaltningen är tveksam till den föreslagna placeringen av
förskolan. Den föreslås bl.a. att uppföras på befintlig parkmark i en
gällande detaljplan från 1971 och i direkt anslutning till en etablerad
bostadsbebyggelse. Dessutom får man färdas genom hela bostadsområdet
för att komma till den föreslagna tomten.
Ett alternativ till placering som diskuterats är kommunens område i
anslutning till EFS-gården strax söder om Toras väg och Stenskärsvägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 juli 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del förorda alternativet söder om Toras väg, men i övrigt
lämna föreliggande förslag som sådant utan erinran.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2001.738/214
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§ 62
Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:2, Nättraby
Karlskrona kommun
Det finns ett förslag till detaljplan över rubricerat område. Området är
tidigare inte detaljplanelagt. Det ligger dock i anslutning till den planlagda
och bebyggda delen av Skavkulla. Detaljplaneförslaget syftar till att inom
området medge uppförande av tolv bostadshus längs en nyanlagd lokalgata.
Området är privatägt och byggnationen avses genomföras som en privat
exploatering. Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal för detaljplaneområdet. Exploateringsavtalet har den 4 juli
2002 översänts till kommunstyrelsen för godkännande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juli 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna föreliggande exploateringsavtal mellan
Karlskrona kommun och fastighetsägaren till Skavkulla 1:2 för
exploatering av del av Skavkulla 1:2.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/parkavdelningen
Akten

2001.1142/311
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§ 63
Motion om förslag till ny utformning av miljön vid
Ristorgsbacken och längs rådhusets södra fasad
Folkpartiet genom Kent Lewén har inkommit med en motion där man
hemställer att kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast lägga fram ett
förslag på hur man kan utforma en trivsam uteplats med bänkar och
blomsterarrangemang i syfte att skapa en ny rekreationsplats på
Ristorgsbacken.
Tekniska nämnden har erhållit motionen för yttrande.
Redan under 80-talet utarbetade f.d. parkkontoret idéer och skisser hur
man skulle kunna öka folklivet på bl.a. ovan nämnda plats. I förslag
till ny översiktsplan pekas på möjligheten att utveckla området.
I översiktsplanen föreslås också att en fördjupad studie över Trossö
genomförs i form av ett stadsmiljöprogram.
Särskilda investeringsmedel måste tillskapas i budget för de anläggningar
som kommer att föreslås inom ramen för ett kommande stadsmiljöprogram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juni 2002 lämnat yttrande
och
beslutsförslag.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Gunilla
Ekelöfs yrkande om bifall till motionen. Nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta

27 augusti 2002

12

1. att utformningen av miljön vid Ristorgsbacken planeras inom ramen
för ett kommande stadsmiljöprogram för Trossö, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-trafik-avdelningen
Akten

2002.127/510
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§ 64
Motion avseende trafiksituationen kring Nättrabyskolan
Peter Christensen (c) har inkommit med en motion där han yrkar på att
trafiksituationen kring Nättrabyskolan åtgärdas snarast och att man
därvid bör samråda med personal och föräldrar för att få fram bra
förslag till lösningar.
Tekniska nämnden har erhållit motionen för yttrande.
För närvarande pågår diskussioner med representanter för tekniska
förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, rektorer och
föräldrarepresentanter om lämpliga lösningar. De förslag man nu enas om
är trafiksäkerhetshöjande åtgärder på kort och lång sikt. De åtgärder som
kan vidtagas på kort sikt innebär att nuvarande bussangöring framför
skolan förbättras, att passagen över Fredriksdalsvägen från Skolvägen
säkerställs samt att åtgärder vidtages på befintlig väg in till parkering på
skolgården.
En lösning på längre sikt innebär att buss- och bilangöring flyttas ut till
en ny vändslinga intill Idrottsvägen. Denna lösning kräver dock att
barn- och ungdomsförvaltningen erhåller särskilda budgetmedel härför.
Föreslagna lösningar på kort sikt bör kunna utföras inom ramen för
erhållna
anslag inom barn- och ungdomsförvaltningen och tekniska förvaltningen
och kan utföras så snart samtliga berörda parter är eniga.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 juli 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Claes-Urban Persson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen från Peter Christensen (c) om trafiksituationen kring
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Nättrabyskolan skall anses besvarad genom ovan föreslagna åtgärder.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-trafik-avdelningen
Akten

2002.79/821
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§ 65
Motion angående ny idrottshall på Trossö
Mikael Andersson (fp) har i motion yrkat att kommunfullmäktige
låter utreda möjligheten att lokalisera en ny idrottshall i kvarteret
Urmakaren (P-huset). Motivet härför anges vara att en ny idrottshall
bör lokaliseras inom gångavstånd från skolor och att nyttjandegraden
i P-hus Urmakaren anges uppgå till ca 50 %.
Tekniska nämnden har erhållit motionen för yttrande.
Den i motionen föreslagna lösningen förutsätter att gällande detaljplan
ändras.
Under senaste två åren har nyttjandegraden ökat och beräknas nu till
ca 60 %.
För närvarande beräknas antalet tillgängliga P-platser på Trossö till
ca 3 000 på gatumark och ca 3 000 på kvartersmark. Antalet tillgängliga
P-platser kommer efterhand att minska då flera ytor, som idag används för
parkering, kommer att försvinna (t.ex. handelshamnen, gasverkstomten,
Västerudd, kv. Adlersten m.fl.). Även parkering på Stortorget är ifrågasatt.
Totalt handlar detta om ca 700 P-platser.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 juli 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag där förvaltningen anser att man bör behålla nuvarande
parkeringsresurser i P-huset.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till motionen.

Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Gunilla
Ekelöfs yrkande om bifall till motionen. Nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår

27 augusti 2002
kommunfullmäktige besluta
6. att med hänvisning till ovanstående avslå motion från Mikael
Andersson (fp) om att utreda möjligheten att lokalisera en ny
idrottshall till kvarteret Urmakaren, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-trafik-avdelningen
Akten

2002.990/510
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§ 66
Förbud för motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan
Förslag till ändring av kommunfullmäktiges beslut
den 20 juni 2001, § 104
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 104, att Södra
Smedjegatan mellan Östra Prinsgatan och Alamedan skulle stängas
av för trafik under skoltid.
Förbudet för motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan respekteras
inte. Det sker mycket transporter med direkt knytning till skolan,
skolskjutsfordon av bl.a. rörelsehindrade, varutransporter bl.a.
mattransporter och servicebilar är exempel.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti 2002 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har den16 april 2002 tillstyrkt tekniska
förvaltningens förslag. Samråd har skett med trafiksäkerhetsansvarige vid
barn- och ungdomsförvaltningen, samt representanter för skolrådet,
skolan och tekniska förvaltningen.
Yrkande
Torbjörn Allander (m) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Claes-Urban Persson (s) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Torbjörn
Allanders yrkande om avslag på förvaltningens förslag. Nämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter i
enlighet med tekniska förvaltningens förslag, samt
2. att uppdra till tekniska förvaltningen att förtydliga skyltningen och med
fysiska arrangemang begränsa framkomligheten på Amiralitetstorgets

27 augusti 2002
östra körbana delen Alamedan – Östra Prinsgatan.
_____

§ 67
Anmälan om delegeringsbeslut

18

27 augusti 2002

Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 25 juni 2002
Anbud
upphandling avseende
Kajreparation Verkö
Utbildning, sparsam körning
Mark- och VA-arbeten kv. Bonde 13
Renovering av tätskikt stadsbiblioteket
Målningsprojekt 6
Försäljning av lägenhet Herrgårdsvägen 1K
Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Sail 2002
Tn 38/02
Dnr 2002.479/510
Upplåtelse av offentlig plats 2002, reviderad den 17 juni 2002
Dnr 2001.1697/311
Ersättning p.g.a. tre stycken källaröversvämningar, 6.600 kronor
Krister Johansson, Vattenverksvägen 12, Torhamn
Dnr 2001.1554/359

Ersättning p.g.a. källaröversvämning, 3.600 kronor
Margareta Rostedt, Vattugatan 6, Karlskrona
Dnr 2001.1761/359
Ersättning p.g.a. sönderdragen ventil vid vattenmätare, 675 kronor
Jan Holmberg, Erosvägen 3, Hasslö
Dnr 2002.236/108
Ersättning p.g.a. översvämning, 2.000 kronor
Jarn Svensson, Ringövägen 47, Lyckeby
Dnr 2002.26/359
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27 augusti 2002
Ersättning p.g.a. källaröversvämning, 3.600 kronor
Bengt Olsson, Rödebyvägen 48, Rödeby
Dnr 2002.66/359
Ersättning p.g.a. översvämningar, 2.519 kronor
Roger Stenfelt, Långö
Dnr 2002.132/359
Ersättning p.g.a. översvämning i torpargrund, 2.500 kronor
Ingvar Jönsson, Torhamn
Dnr 2002.581/359
Ersättning p.g.a. källaröversvämning, 2.000 kronor
Elisabeth Sandtman, Aspö
Dnr 2002.841/359
Ersättning för dagvattenpumpstation, 2.500 kronor
Jörgen Nilsson, Östra Knutgårdsvägen 1, Hasslö
Dnr 2002.790/359
Ersättning p.g.a. källaröversvämning, 3.600 kronor
Arne Dahlström, Rödeby
Dnr 2002.107/359
Ersättningskrav med 1.480 kr p.g.a. beteckning som skadad bil
Anne-Marie Mattiasson, Lyckeby
Dnr 2002.503/108
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

§ 68
Meddelanden

20

27 augusti 2002
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2002, § 87
Yttrande över Landsbygdsgruppens förslag om
Vissa frågor om landsbygdsutveckling i Blekinge
Dnr 2002.833/018
6. Kommunstyrelsens beslut den 4 juni 2002, § 91
Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon
Dnr 2001.991/005
3. Länsstyrelsens beslut den 11 juni 2002
Dnr 123-5721-97
Revidering av Femårsplan byggande 1998-2002, enskilda
vägar i Blekinge län
Året 2002
Dnr 2002.903/318
4. Länsstyrelsens beslut den 24 juni 2002
Dnr 551-3273-02 MPD 12-02
Förlängd prövotid i tillstånd enligt miljöskyddslagen för
Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2002.279/351
Kommunfullmäktiges beslut den 19 juni 2002
5. § 83 Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB
Dnr 2002.584/109
6. § 84 Delårsbokslut per den 30 april 2002
Dnr 2002.351/042

7. § 85 Karlskrona kommuns policy för användning av e-post,
internet och telefoni
Dnr 2001.991/005
8. § 87 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
2002-2010
Dnr 2002.943/210
9. § 89 Exploateringsavtal för Verstorp 2:23, Skärva by, Nättraby
Dnr 2000.1926/214
10. Vägverkets information angående beslut särskild drift enskilda

21

27 augusti 2002

22

vägar
Dnr 2002.579/318
11. Handikappnämndens beslut den 26 juni 2002, § 35
Förslag till beslut avseende revidering av tidigare beslutad plan för
om- och nybyggnad av särskilda boenden
Dnr 2002.484/210
12. Länsstyrelsens beslut den 9 augusti 2002
Dnr 525-3589-01
Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om pålning vid befintlig
brygga på Mjölnarholmen i Karlskrona kommun
Dnr 2002.1084/872
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1-12.
_____

§ 69
Informationer och föredragningar
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om Karlskrona kommuns

27 augusti 2002

23

överklagande av Växjö tingsrätts (miljödomstolen) deldom den 5 juli
2002 i mål M 167-01
Infiltration i Johannishusåsen.
_____

§ 70
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) påminner om tidigare ställd fråga beträffande
försäljning av skogsmark och ekonomisk redogörelse från

27 augusti 2002

24

Skogssällskapet. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Ärendet kommer att behandlas vid tekniska nämndens sammanträde
i september.
2. Gunilla Ekelöf (fp) ställer fråga varför det inte skrivs in i protokollet
när ledamöterna yttrar sig i ärenden på sammanträdena.
Sekreteraren besvarar frågan.
3. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande avstängning av P-plats
på Saltsjöbadsvägen.
Ordföranden besvarar frågan.
4. Roland Löfvenberg (m) påpekar problem med trafikskyltning vid
motell Sunnanvik.
5. Roland Löfvenberg (m) påpekar att det saknas informationsskyltar
på infartsleden avseende P-huset.
Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ombesörja skyltning.
_____

23 september 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 23 september 2002
§ 71 Anslagsframställan och investeringstillstånd för förskolelokaler
§ 72 Budgetuppföljning augusti 2002
§ 73 Förändring av reglemente
§ 74 Miljöpolicy för den kommunaltekniska verksamheten i Karlskrona kommun
§ 75 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 76 Meddelanden
§ 77 Rapporter/informationer
§ 78 Övrigt

23 september 2002

Plats och tid

Wämöparkens kaffestuga
Måndagen den 23 september 2002, kl. 15.15-15.55

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m) 15.15-15.50
Anna Ottosson (m)

Övriga närvarande ersättare
tjänstemän

Björn Brunström (c)
Förvaltningschef Anders Jaryd
sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Roland Löfvenberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 71-78

2

23 september 2002

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 oktober 2002 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
Mariette Karlsson
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23 september 2002
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

4

2002.1173/291

§ 71
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förskolelokaler
Barn- och ungdomsnämnden har den 23 september 2002, § 69,
uppdragit åt tekniska förvaltningen att uppföra ett antal förskolelokaler.
Barn- och ungdomsnämndens behov av utökade lokaler grundar sig på
den utökade verksamheten enligt lagen om allmän förskola för
4-5-åringar, demografiska förändringar, ökat födelsetal och ökade
volymer som följd av nya lagar och maxtaxereformen.
Lagen om allmän förskola träder i kraft den 1 januari 2003.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse reviderad den 23 september 2002
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att för uppförande av förskolelokaler enligt tekniska förvaltningens
förslag, reviderat den 23 september 2002, anslå 11 800 000 kronor ur
den i budget 2003 föreslagna investeringsreserven för förskolelokaler
om
14 300 000 kronor
att för ombyggnad av mottagningskök till tillagningskök vid Hasslö
skola, anslå 1 000 000 kronor ur den i budget 2003 föreslagna
investeringsreserven för skollokaler om 1 500 000 kronor, samt
att meddela omedelbart investeringstillstånd för de angivna
investeringsprojekten.
_____

23 september 2002
Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

5

2002.351/042

§ 72
Budgetuppföljning augusti 2002
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 september 2002 anmält att
tekniska nämndens verksamhet (totalt) kan förväntas utvisa en mindre
negativ avvikelse om –0,8 mkr jämfört med budget år 2002. Avvikelsen är
hänförlig till tekniska nämndens ansvar för resultatet i renhållningsverksamheten, ökat akut fastighetsunderhåll och förväntat överskridande
av budget för vinterväghållning. Uppföljningen tar hänsyn till kompletteringsbudgeten som beslutades i maj 2002. Målsättningen är att under
resterande del av året styra mot nämndens totala budgeterade resultat.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att arbeta med budgetstyrning enligt
redovisad målsättning, samt
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning per den 30 augusti
2002.
_____

Kommunstyrelsen

2002.1129/003

23 september 2002

6

Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

§ 73
Förändring av reglemente
Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att
ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade (PRH)
skall överföras från tekniska nämnden till handikappnämnden.
Ärendet kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i
oktober och föreslås träda i kraft den 1 januari 2003.
Handikappförvaltningen och tekniska förvaltningen har i skrivelse den
20 augusti 2002 lämnat förslag till ändring i respektive nämnds
reglemente.
I tekniska nämndens reglemente § 1:1
Verksamhetsområde punkt 8 gator och trafik
tillförs:
”Ansvaret för utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade i
enlighet med Trafikförordningen (TrF) 1998:1276 är undantaget
nämndens verksamhetsområde.”
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att ändra tekniska nämndens reglemente i enlighet med ovan att
gälla från och med den 1 januari 2003.
_____

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Agenda 21-samordnaren

2000.1392/420

23 september 2002

7

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljögruppen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

§ 74
Miljöpolicy för den kommunaltekniska verksamheten i
Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige antog den 23 mars 2000, § 56, en övergripande
policy för kommunens miljöarbete. Kommunfullmäktige beslutade
därefter den 31 augusti 2000, § 150, uppdra till nämnder och förvaltningar
att utvidga sina miljöbokslut till miljöutredningar, samt att fatta beslut
om egen miljöpolicy.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 september 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag till miljöpolicy.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till miljöpolicy, reviderad den 22 mars 2001,
för den kommunaltekniska verksamheten i Karlskrona kommun.
_____

23 september 2002

§ 75
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 augusti 2002
Anbud
upphandling avseende
Näs 3:7
Nybyggnad skolbibliotek Tving
Omisolering K 281 Saltöbron
Nätstängsel runt miljöstationer
Beslut
Ersättning på grund av hål i gata, 1.770 kronor
Cecilia Nyström, Vargungevägen 26, 370 24 Nättraby
Dnr 2002.1165/311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

8

23 september 2002
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§ 76
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 19 augusti 2002
A27142
Licensjakt efter älg
Dnr 2002.1171/434
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2002, § 219
Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
Dnr 2002.280/214
3. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2002, § 220
Detaljplan för del av Annebo 8 och Karlskrona 5:11
Dnr 2002.737/214
4. Länsstyrelsens beslut den 27 augusti 2002
dnr 431-5565-02
Tillstånd till schaktning i kv. Nauckhoff 15, inom fast fornlämning,
RAÄ 77, i Karlskrona kommun
Dnr 2002.1207/872
5. Länsstyrelsens beslut den 2 september 2002
dnr 258-3379-02
Hastighetsbegränsning 50 km/tim på länsväg 725 mellan en punkt
450 meter söder om och en punkt 300 meter norr om enskilda
vägen K 31.1 (Sibbamåla) i Lyckeåborg
Dnr 2002/724/512
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 20 augusti 2002, § 96
Idrottsområde Västra Mark – förstudie
Dnr 2002.1209/821

3. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 20 augusti 2002, § 98
Projektmedel för inledande arbete med område för större ridsportanläggning

23 september 2002
Dnr 2002.1208/210
8. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2002, § 231
Ersättning/nybyggnad av campingstuga på Dragsö, stuga nr 97
Dnr 2002.1214/819
9. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2002, § 241
Ändrad användning till grundskoleverksamhet på fastigheten
Ingenjören 4
Dnr 2000.936/291
10. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 21 augusti 2002, § 242
Ändrad användning till skolmatsal på fastigheten Ingenjören 4
Dnr 2000.936/291
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 28 augusti 2002, § 58
Budget 2003 och planer 2004-2205
Dnr 2002.1221/041
12. Utbildningsnämndens beslut den 4 september 2002, § 71
Lokalplan för gymnasieskolorna, etapp 3
Dnr 2002.539/291
2.

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2002, § 108
Tekniska nämndens begäran om investeringsanslag samt
investeringstillstånd för ombyggnationer för utbildningsförvaltningen
Dnr 2002.539/291

3.

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2002, § 109
Köpekontrakt och hyreskontrakt med Svensk Industrilager AB
avseende fastigheten Cisternen 2, del av Karlskrona 2:1 och 5:47
i oljehamnen med tillhörande anordningar och anläggningar
Dnr 1998.930/403

4.

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2002, § 110
Uppsägning av tomträtterna för och försäljning av fastigheterna
Grenadjären 4 och 55
Dnr 2002.984/253

5.

Kommunfullmäktiges beslut den 29 augusti 2002, § 111
Exploateringsavtal för del av Skavkulla 1:2, Nättraby
Dnr 2001.738/214
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23 september 2002
17. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 27 augusti 2002
Circo Massimo
Dnr 2002.1244/317
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1-17.
_____

11

23 september 2002
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§ 77
Informationer, föredragningar och frågor
1. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om utredning av
konvertering till biobränsle för Kättilsmåla skola.
2. Roland Löfvenberg (m) påpekade vid tekniska nämndens
sammanträde den 27 augusti 2002 att det saknas informationsskyltar
på infartsleden avseende P-huset i kv. Urmakaren.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3.

Roland Löfvenberg (m) påpekade vid tekniska nämndens
sammanträde den 27 augusti 2002 problem med trafikskyltning vid
motell Sunnanvik på Ronnebyvägen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.

4. Björn Brunström (c) påpekar att boende på Ringö har visat oro för
eventuell framtida bebyggelseplanering på norra Ringö.
Hur långt har planeringen kommit? Frågan kommer att besvaras vid
nästa sammanträde.
5. Med anledning av att en bussolycka inträffat vid Blå Portsbron ställer
Roland Löfvenberg (m) fråga beträffande skyltningen. Frågan kommer
att besvaras vid nästa sammanträde.
6. Roland Löfvenberg (m) påpekar problem med siktskymmande
växtlighet på gator och i villasamhällen. Information kommer att
lämnas vid nästa sammanträde.
_____

Kommunstyrelsen
Förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2002.895/041

23 september 2002
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§ 78
Övrigt
Rättelse protokoll den 27 augusti 2002, § 59
Förslag till budget 2003 samt plan för åren 2004-2005
Ledamoten Gunilla Ekelöf (fp) godkänner inte lydelsen i yrkandet
och tilläggsyrkandet avseende budgetram utan vill ha texten ersatt med
det inlämnade skriftliga yrkandet som lyder:
”Yrkande:
Bifall till tilldelad ram.
Tilläggsyrkande:
Hemställer om utökad ram om 3 000 000 kronor. Finansiering genom
införande av P-skiva.”
Tekniska nämnden beslutar
att ta rättelsen till dagens protokoll.
_____

22 oktober 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 oktober 2002
§ 79 Sammanträdesplan 2003
§ 80 Uppföljning investeringsbudget 2002 – ”överspill”
§ 81 Exploatering av kv. Solskenet, Hässlegården
§ 82 Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
§ 83 Försäljning av Sturkö camping
§ 84 Motion om att utreda förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftbolag
för att hantera godset i Blekinge hamnar
§ 85 Verkö färjeterminal
§ 86 Förslag till reviderat handikappolitiskt program Karlskrona för 2003
§ 87 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 88 Meddelanden
§ 89 Rapporter/informationer
§ 90 Övrigt
§ 91 Revidering av renhållningstaxa 2003 p.g.a. förslag om höjd avfallsskatt

22 oktober 2002
Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 22 oktober 2002, kl. 14.00 – 15.55

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf
Ledamöter

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Lola Sellberg (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)

Övriga närvarande ersättare

2

Sune Johansson (s)
Anna Ottosson (m)
Kurt Lindman (v)
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson 14.00-15.00
Renhållningschef Karl-Johan Svärd 14.10-15.10
Projekteringschef Jan-Anders Glantz 14.30-15.55
Gatuchef Benny Ohlsson 14.30-15.55

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Torbjörn Allander

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Torbjörn Allander

§§ 79 - 91

22 oktober 2002

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 oktober 2002 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

3

22 oktober 2002
Samtliga nämnder
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna
Akten

2002.1317/100

§ 79
Sammanträdesplan 2003 för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2003.
_____

Kommunstyrelsen

2002.3517/042

4

22 oktober 2002

5

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna
Akten

§ 80
Uppföljning investeringsbudget 2002, resultat och ”överspill”
Årets investeringsbudget kräver en mycket noggrann uppföljning med
avseende på de enskilda investeringsprojektens ekonomiska utfall och
det krav på överspill av utgifter till följande år som blev följden av de
nya ekonomiska styrprinciper som tillkom inför årets budget.
Tekniska förvaltningen har i ett yttrande daterat den 8 oktober 2002
reviderat den 22 oktober 2002, beskrivit förutsättningar, större
avvikelser jämfört med anslag (budget) och avvikelser i
utbetalningstermer år 2003 samt lämnat åtgärdsförslag och
beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna redovisad rapportering
att föreslå kommunstyrelsen besluta hemställa att kommunfullmäktige
tillerkänner tekniska förvaltningen en utökad betalningsram om
3 400 000 kronor år 2002, samt
att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige att
utöka investeringsbudgeten för om- och tillbyggnad av Sunnadalskolan
med 4 000 000 kronor och investeringsbudgeten för uppförande av
förskoleavdelningar i Vedeby med 1 100 000 kronor samt
investeringsbudgeten för ombyggnad av Nävragöls reningsverk med
1 000 000 kronor.
_____

Kommunstyrelsen för kännedom

1999.970/214

22 oktober 2002

6

Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

§ 81
Exploatering av kvarteret Solskenet, Norra Hässlegården
Tekniska förvaltningen har för avsikt att exploatera kv. Solskenet,
Norra Hässlegården och har den 11 september 2002 upprättat
exploateringskalkyl och hemställt om medel hos kommunstyrelsen.
Efterfrågan på tomter för småhusbebyggelse i nära anslutning till
Karlskrona centralort är stor. För närvarande finns det 247 intressenter
i tomtkön, varav 35 är intresserade av att bygga i Hässlegården.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 oktober 2002 redovisat
vidtagna åtgärder. Med ledning av redovisningen hemställer
förvaltningen om att nämnden tillstyrker exploateringen.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande exploatering av kv. Solskenet.
_____

Miljö- och byggnadsnämnden
Mark- och exploateringsavdelningen

2002.280/214

22 oktober 2002
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Akten

§ 82
Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
Föreliggande detaljplan har varit utställd för granskning fr.o.m.
den 9 september t.o.m. den 7 oktober 2002.
Planförslaget med den föreslagna förskolan längst in i småhusområdet
Solstrimman på Verkö har under samrådstiden behandlats av tekniska
nämnden den 27 augusti 2002 § 61.
Tekniska förvaltningen har den 4 oktober 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Yrkanden
Den socialdemokratiska gruppen vidhåller tekniska nämndens beslut
från den 27 augusti 2002 d.v.s. ”att för egen del förorda alternativet
söder om Toras väg, men i övrigt lämna föreliggande förslag utan
erinran”.
Rune Andersson (m) med tillstyrkan av den borgerliga gruppen och
Günter Dessin (v) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot den
socialdemokratiska gruppens förslag .
Tekniska nämnden beslutar enligt den socialdemokratiska gruppens
förslag.
Votering begärs.

22 oktober 2002
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Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma
röstar nej.
Följande röstar ja: Rune Andersson (m), Torbjörn Allander (m), Roland
Löfvenberg (m) , Günter Dessin (v), Lennart Svantesson (kd), Jörgen
Johansson (c) och Sven-Gösta Wallfors (m).
Följande röstar nej: John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s),
Claes-Urban Persson (s), Ragnar Lindoffsson (s), Kjell Johansson (s)
och ordföranden.
Tekniska nämnden beslutar med sju ja-röster mot 6 nej-röster enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden
att med ledning av vad tekniska förvaltningen anfört förorda och föreslå
en placering söder om Toras väg för en förskola istället för föreliggande
planförslag.
_____

Kommunstyrelsen för kännedom
Mark- och exploateringsavdelningen

2002.1389/253

22 oktober 2002
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Akten

§ 83
Försäljning av Sturkö Camping
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att sälja Sturkö Camping
(del av fastigheten Uttorp 1:122).
Handelsbolaget Sturkö Camping har drivit campingen sedan januari
1995. Förhandlingar med Handelsbolaget Sturkö Camping har
genomförts och utmynnat i ett köpeavtal. Överenskommen köpeskilling
är 1 500 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har den 30 september 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande försäljning om ca 6 ha av Uttorp
1:122 till Handelsbolaget Sturkö Camping för en köpeskilling om
enmiljonfemhundratusen (1 500 000 kronor) enligt upprättat köpeavtal.
_____

Kommunstyrelsen
Hamnavdelningen
Akten

2002.958/509

22 oktober 2002
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§ 84
Yttrande till regionfullmäktige om att utreda förutsättningarna för
att bilda ett gemensamt driftbolag för att hantera godset i
Blekinge hamn
Region Blekinge har översänt en motion från Carl-Eric Birgersson (m),
ledamot i regionfullmäktige, där man hemställer att kommunstyrelsen
yttrar sig över förutsättningarna för att bilda ett gemensamt driftbolag för att
hantera godset i Blekinge hamnar.
Tekniska förvaltningen har den 8 oktober 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att ställa sig positiv till en utredning om hamnsamarbete i Blekinge, samt
att utredningens representation sammansätts på ett sådant sätt att
hamnarnas driftledning får tillfälle att delta.
_____

Hamnavdelningen
Akten

2002.1394/533

22 oktober 2002
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§ 85
Verkö färjeterminal
Färjeverksamheten på Verkö utvecklas och Stena Line efterfrågar
ytterligare
lokalytor och anpassningar av nuvarande ytor.
Tekniska förvaltningen har den 8 oktober 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Ärendet föreslås återremitteras på grund av att förhandlingarna med Stena
Line ej slutförts.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_____

Handikappförvaltningen
Projekteringsavdelningen
Akten

2002.1172/731

22 oktober 2002
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§ 86
Förslag till reviderat handikappolitiskt program Karlskrona för 2003
Programmet är en kommunal handlingsplan baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.
Det nu reviderade programmet utgår innehållsmässigt ifrån kommunens
första handikappolitiska program för perioden 1999-2002.
Tekniska nämnden har erhållit förslaget för yttrande.
Tekniska förvaltningen har den 9 oktober 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka förslag till reviderat handikappolitiskt program för
Karlskrona kommun.
_____

22 oktober 2002

§ 87
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 17 september 2002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 88
Meddelanden
4.

Länsstyrelsens beslut den 2 september 2002,
dnr 123-5721-97
Förlängning av plan för byggande av enskilda vägar 1998-2002.
Åtgärder år 2003.
Dnr 2002.903/318

2.

Vägverkets beslut den 10 september 2002
Beslut särskild drift enskilda vägar
Dnr 2002.579/318

3. Länsstyrelsens beslut den 10 september 2002,
431-6093-02
Fråga om markingrepp inom fastigheterna Lyckå 1:1 och 1:7
Dnr 2002.1255/872
4. Länsstyrelsens beslut den 16 september 2002,
403-6043-02
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut om
bygglov för anordnande av skärmtak över lastramp på fastigheten
Magistraten 13
Dnr 2002.350/042
5.

Länsstyrelsens beslut den 27 september 2002,
258-5982-02
Tävling med motordrivet fordon på väg
Dnr 2002.1371/308

6.

Länsstyrelsens beslut den 27 september 2002,
541-1982-02
Tillstånd till fortsatt täkt på fastigheten Alnaryd 1:4
Dnr 2002.1372/436

22 oktober 2002
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15

Barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 september 2002, § 69
Begäran om förhandsbeslut avseende fortsatt förskoleutbyggnad
Dnr 2002.1173/291

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1-7.
_____

22 oktober 2002
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§ 89
Informationer och föredragningar
1. Information om önskad sysselsättningsgrad är utsänd till samtliga
ledamöter och suppleanter.
2. Förslag till nya busslinjesträckningar, samt förslag till samarbetsprojekt
med staten för förbättrad kollektivtrafik m.m.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
_____

22 oktober 2002
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§ 90
Övrigt
1. Björn Brunström (c) påpekade vid tekniska nämndens sammanträde
den 23 september 2002 att boende på Ringö har visat oro för
eventuell framtida bebyggelseplanering på norra Ringö.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
2. Med anledning av att en bussolycka inträffat vid Blå Portsbron
ställde Roland Löfvenberg (m) vid tekniska nämndens
sammanträde den 23 september 2002 fråga beträffande skyltningen.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.
3. Roland Löfvenberg (m) påpekade vid tekniska nämndens
den 23 september 2002 problem med siktskymmande växtlighet på
gator och i villasamhällen.
Gatuchef Benny Ohlsson informerar.
4. Jörgen Johansson (c) påminner om tidigare ställd fråga angående
konvertering till biobränsle vid Kättilsmåla skola.
Frågan kommer att besvaras vid ett kommande sammanträde.
_____

Kommunstyrelsen
Renhållningschefen
Akten

2002.1426/041

22 oktober 2002
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§ 91
Revidering av renhållningstaxa 2003 p.g.a. förslag om höjd avfallsskatt
I en budgetproposition som lades fram den 8 oktober 2002 föreslås att
avfallsskatten höjs från 360 kr/ton till 462,50/ton på avfall som läggs på
deponi. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2003.
Detta medför att förslag till renhållningstaxa för 2003 godkänd av tekniska
nämnden i samband med förslag till budget för år 2003 samt plan för åren
2004-2005 den 27 augusti 2002, § 59, måste revideras.
Tekniska förvaltningen har den 16 oktober 2002 lämnat yttrande och
beslutsförslag. Samråd har skett med Affärsverken.
Renhållningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna kompletterat förslag till renhållningstaxa 2003 med
anledning av förslag om höjd avfallsskatt.
_____

19 november 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 19 november 2002
§ 92 Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2002
§ 93 Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad av gymnasieskolorna enligt
lokalplan, etapp 3
§ 94 Utredning enskilda vägar
§ 95 Ombyggnad Verkö färjeterminal
§ 96 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 97 Meddelanden
§ 98 Rapporter/informationer
§ 99 Övrigt

19 november 2002

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 19 november 2002, kl. 14.00 – 14.35

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Claes-Urban Persson (s)
Torbjörn Allander (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffson (s)
Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m)

Övriga närvarande ersättare

Sune Johansson (s)
Anna Ottosson (m)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Hamnchef Hans Håkansson § 95

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lennart Svantesson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lennart Svantesson

§§ 92 - 99

2

19 november 2002

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 22 november 2002 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

3

19 november 2002
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

4

2002.351/042

§ 92
Delårsbokslut och budgetuppföljning oktober 2002
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 november 2002 anmält
att tekniska nämndens verksamhet (totalt) kan förväntas utvisa en mindre
negativ avvikelse om –0,2 mkr jämfört med budget år 2002. Avvikelsen
är väsentligen hänförlig till tekniska nämndens ansvar för resultatet i
renhållningsverksamheten, ökat akut fastighetsunderhåll och förväntat
överskridande av budget för vinterväghållning.
Uppföljningen tar hänsyn till kompletteringsbudgeten som beslutades i
maj 2002.
Den sammanlagda prognostiserade avvikelsen är så liten att
förvaltningen anser sig ha möjlighet att uppnå nämndens totala
budgeterade resultat.
Tekniska nämnden besluta
att uppdra åt förvaltningen att arbeta med budgetstyrningen enligt
redovisad målsättning, samt
att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2002.
_____

19 november 2002
Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

5

2002.1518/291

§ 93
Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad av
gymnasieskolorna enligt lokalplan, etapp 3
Utbildningsnämnden har vid sammanträde den 4 september 2002,
§ 71, beslutat begära att tekniska nämnden avsätter 8 mkr för
ombyggnation av gymnasieskolorna enligt etapp 3 i lokalplanen för
år 2003.
Utbildningsnämndens planering kräver att ombyggnationerna skall
vara genomförda inför höstterminens början år 2003.
Alla tre investeringsprojekten kräver projekteringstillstånd av
kommunstyrelsen och investeringstillstånd av kommunfullmäktige.
Eftersom genomförandetiden är kort måste förslagen om projekteringsoch investeringsbeslut hanteras parallellt med att kommunstyrelsens
budgetberedning behandlar årsbudgetförslaget.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 31 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag år 2003 hemställa hos kommunstyrelsen om projekteringstillstånd för ombyggnader för gymnasieskolorna i kvarteren Sparre,
Läroverket och Psilander, samt
att under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om investeringsanslag år 2003 föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige om investeringstillstånd för ombyggnader för gymnasieskolorna
i kvarteren Sparre, Läroverket och Psilander.
_____

Kommunstyrelsen

2002.833/018

19 november 2002
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Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

§ 94
Utredning enskilda vägar
Kommunstyrelsen har i beslut den 4 juni 2002, § 87, uppdragit åt
tekniska nämnden att ”se över enskilda vägars och vägföreningars
ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala vägnätet,
att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna samt
redovisa uppdraget till kommunstyrelsen senast den 1 november 2002”.
Uppdraget är ej möjligt att genomföra inom angiven tidsram.
En bedömning är att uppdraget tidsmässigt kan genomföras under första
halvåret 2003.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 24 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att medge att uppdraget om utredning av enskilda vägar tidsmässigt
förlängs fram till halvårsskiftet 2003.
_____

Kommunstyrelsen
Kruthusen Företagsfastigheter AB

2002.1394/533

19 november 2002
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

§ 95
Ombyggnad Verkö färjeterminal
Färjeverksamheten på Verkö utvecklas och Stena Line efterfrågar
ytterligare lokalytor och anpassningar av nuvarande ytor.
Kruthusen Företagsfastigheter AB, som äger fastigheterna på
Verkö, investerar och sköter upphandlingen för att sedan ha tekniska
förvaltningen som hyresgäst. Tekniska förvaltningen tecknar i sin tur
avtal med Stena Line.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 8 oktober 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Hamnchef Hans Håkansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att teckna avtal med Stena Line
i enlighet med förvaltningens förslag.
_____
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§ 96
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 15 oktober 2002
Anbud
upphandling avseende
Inköp av vintersalt säsongen 2002/2003 till Karlskrona, Ronneby och
Karlshamns kommuner
Inköp av 900 m3 saltblandat strögrus säsongen 2002/2003
Inköp av vädertjänst 021101-030331
Armaturbyte inom Karlskrona kommun
Tillverkning och montage av 18 st. nya bryggkonsoler inklusive
erforderligt
markarbete (Kilströmskaj)
Inköp av tjänster förebyggande halkbekämpning med saltlösning
Verkövägen, del av Stationsvägen, färjeterminalen på Verkö samt Rödeby
samhälle vintersäsongen 2002/2003
Beslut
Ersättningsanspråk med 2 200 kr för däck som skadats vid påkörning på
skadad kantsten. Ersättningsanspråket avslaget.
Dnr 2002.1323/311
Skadeståndsanspråk p.g.a. vattenläcka vid montering av vattenmätare.
Skadeståndsanspråket tillstyrkt.
Dnr 2002.1282/359

Skadeståndsanspråk p.g.a. vattenskador i källaren i samband med vatten-

19 november 2002
läcka på kommunens vattenledning. Skadeståndsanspråket tillstyrkt.
Dnr 2002.340/349
Skadeståndsanspråk p.g.a. källaröversvämning beroende på fett i
kommunens huvudledning. Skadeståndsanspråket tillstyrkt.
Dnr 2002.1164/359
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 97
Meddelanden
1. Handikappnämndens beslut den 25 september 2002, § 50
Förändring av reglemente
Dnr 2002.1129/003
2. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts beslut den 10 oktober
2002, § 61
Hasslö förskola
Dnr 2002.1433/291
3. Kommunstyrelsens beslut den 8 oktober 2002, § 121
Yttrande över revisionens granskning av upphandlingsverksamheten
i Karlskrona kommun
Dnr 2001.1218/007
4.

Länsstyrelsens beslut den 17 oktober 2002,
Dnr 258-4931-02
Hastighetsbegränsning 50 km/tim länsväg 740 på Senoren
Dnr 2002.1040/512

5.

Revisionens granskning av upphandling av målningsarbeten
daterad den 25 oktober 2002
Dnr 2002.1505/007

1.

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 15 oktober 2002,
§ 128
Yttrande över Länstrafikens linjesträckning
Dnr 2002.1099/531

2.

Länsstyrelsens beslut den 21 oktober 2002, dnr 258-5739-02
Fråga om hastighetsbegränsning inom Dristigs vägsamfällig-

19 november 2002
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heter på Sturkö
Dnr 2002.1205/512
3.

Länsstyrelsens beslut den 25 oktober 2002, dnr 258-4685-02
Fråga om hastighetsbegränsning på E22 vid korsningen med
länsväg 744
Dnr 2002.995/512

Kommunfullmäktiges beslut den 24 oktober 2002-11-05
4.

§ 122
Köp av fastigheten Ruthensparre 24, Ronnebygatan 2
Dnr 2002.1523/252

5.

§ 124
Ansvarig nämnd för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
Dnr 2002.455/001

6.

§ 125
Förslag till ändring av fullmäktiges beslut den 20 juni 2001, § 104,
om förbud för motordrivet fordon utanför Rosenfeldtskolan
Dnr 2002.990/510

7.

§ 126
Exploateringskalkyl för detaljplan avseende Solskenet, Norra
Hässlegården
Dnr 2002.1261/251

8.

§ 127
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2002
Dnr 2002.677/004

9.

§ 134
Svar på motion om trafiksituationen kring Nättrabyskolan
Dnr 2002.127/510

10.

§ 135
Svar på motion om utformning av utemiljö vid Stortorget
Dnr 2001.1142/311

11.

§ 137
Svar på motion om gång- och cykelväg mellan Östra Torp och
Lösens kyrka

19 november 2002
Dnr 2002.78/312
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1- 16.
_____
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§ 98
Informationer och föredragningar
1. Utfyllnad Verköhamnen, huvudförhandlingar Miljödomstolen.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2.

Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar tidigare ställd fråga
angående konvertering till biobränsle vid Kättilsmåla skola.

3.

Jörgen Johansson (c) ställer fråga om svar på motion angående
försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.

_____
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19 november 2002

§ 99
Övrigt
1. Förteckning över aktuella försäljningsobjekt delas ut.
2. Ändrad tid för tekniska nämndens december-sammanträde
Sammanträdesdag 16 december
Gruppmöte k. 15.00
Sammanträde kl. 15.30
_____
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16 december 2002

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 16 december 2002
§ 100 Avskrivning av kundfordringar 2002
§ 101 Förslag till taxor år 2003
§ 102 Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 2002
§ 103 Detaljplan för Pottholmen etapp 1
§ 104 Svar på motion angående papperskorgar under festivaler och marknader m.m.
§ 105 Svar på motion angående övergångsställen i Nättraby
§ 106 Svar på motion angående cykelparkering intill kommunhus Ruthensparre och färjeläge
för Aspöfärjan
§ 107 Inventering av cykelvägar inom Karlskrona kommun
§ 108 Igångsättningstillstånd för anläggande av avlopp och upprustning av våtutrymmen vid
Kristianopels camping
§ 109 Framställan om kommunal vattenförsörjning till Trummenäs
§ 110 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 111 Meddelanden
§ 112 Rapporter/informationer
Extra ärenden
§ 113 Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11, Nättraby
§ 114 Köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och B & W AB och ICA
Fastighets AB angående utökad parkering m.m. vid Amiralen
§ 115 Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB för del av
fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
§ 116 Ordförandens julhälsning

16 december 2002
Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Måndagen den 16 december 2002, kl. 15.30 – 17.00

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Gun-Britt Olsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Anna Ottosson (m)
Kurt Lindman (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
Parkchef Tommy Sandin
VA-chef Kenneth Johansson

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare
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Claes-Urban Persson
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Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2002 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

4

2002.1603/049

§ 100
Avskrivning av kundfordringar 2002
Tekniska förvaltningen föreslår avskrivning av kundfordringar i 2002 års
räkenskaper till ett belopp av 169 917 kronor. Avskrivning föreslås i de
fall då kunden ej betalt trots påminnelse, krav och bevakning hos
inkassoföretag eller då kunden gått i konkurs. Avskrivningarna redovisas
som kostnader i respektive verksamhet.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 26 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 169 917 kronor, samt
att avskrivningarna ska redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____

Kommunfullmäktige

2002.1659/041
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 101
Förslag till taxor år 2003
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktionen är delegerad från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan, samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen.
De budgetdirektiv som gäller inför år 2003 medger en generell uppräkning
av taxorna med 3-4 %. Den högre uppräkningen får tillämpas när
kostnaderna som utgör underlag för taxan i mycket hög grad utgörs av
personalkostnader.
Budgetdirektiven förutsätter att taxeförändringen genererar intäktsökning
om ca 160 tkr avseende de skattefinansierade verksamheterna. Tekniska
nämndens kommunbidragsram kommer som en följd av detta minska med
ca 160 tkr. I den mån taxeförändringen inte kompenserar detta belopp
innebär det att verksamhetsutrymmet minskar i motsvarande omfattning.
Föreliggande förslag kompenserar i huvudsak den kommunbidragsminskning som budgetdirektiven medför.
I vissa fall tillämpas taxan sällan och det är därför praktiskt att höjning får
ske med längre intervaller.
Taxeändringen för salutorg, offentlig plats m.m. är av sådan karaktär att
den faller utanför den delegation om taxeändringar tekniska nämnden har.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 3 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag till taxor för år 2003.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att anta taxa för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän
plats i enlighet med föreliggande förslag att gälla från månadsskiftet
efter det att beslutet vunnit laga kraft.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att anta övriga föreliggande förslag till taxor att gälla från och med
den 1 januari 2003.
_____

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2002.1593/026
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§ 102
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön 2002
Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren som ska se till att arbetet
kan utföras i en miljö som är tillfredsställande och betryggande.
Med arbetsmiljö menas alla förhållanden på arbetsplatsen, inte bara den
fysiska miljön utan även arbetsorganisation, arbetsledning, arbetsuppgiftens innehåll, samarbete och samverkan.
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön genomförs årligen för
kommunens samtliga förvaltningar med början år 2001. Handlingsplan
med åtgärder ska upprättas på arbetsplatsen.
Tekniska förvaltningen har under våren 2002 genomfört enkäten och
arbetsledarna har ansvarat för att handlingsplaner upprättats. Av totalt
330 utdelade enkäter har 249 fyllts i och lämnats in.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 15 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna utförd kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
inom tekniska förvaltningen, samt
att uppdra till förvaltningschef och respektive avdelningschef/
arbetsledare att åtgärda och följa upp de handlingsplaner som upprättats.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.1446/214
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§ 103
Detaljplan för kv. Pottholmen
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd under tiden
21 oktober t.o.m. den 18 november 2002.
Planområdet sträcker sig från Brohålan i norr till Hoglands park i söder
och utgörs idag huvudsakligen av trafikytor i form av järnvägsområde och
gatumark.
Planen utgör en första etapp i att utveckla en ny stadsdel. Planen syftar till
att förbättra förbindelserna med kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik.
En ombyggnad av infartsleden och ny bebyggelse på Kungsplan syftar till
ett tydligare och mer attraktivt möte med staden.
Järnvägsområdet inrymmer lokstallar och bussverkstad . Byggnaderna och
angränsande obebyggda ytor avses utvecklas för kommersiell verksamhet.
Blekingegatan förlängs och öppnas för genomgående buss- och biltrafik
och ersätter därmed Borgmästarekajen som infartsgata.
Ett nytt resecentrum byggs.
Gatumarken inrymmer bl.a. en bussterminal på Kungsplan. Avsikten är att
trafikera stadskärnan på ett sätt så att det inte behövs en bussterminal av
nuvarande storlek och Kungsplan kan bebyggas. Österleden avslutas med
en cirkulationsplats vid korsningen med Skeppsbrokajen. Den befintliga
trafikleden, som svänger västerut söder om cirkulationsplatsen, ersätts av
ett torg. Norra Kungsgatan återställs i ursprungligt skick för förlängs fram
till cirkulationsplatsen.
En ny gata mellan Blekingegatan/Landbrogatan och Norra Kungsgatan
kommer att benämnas Järnvägstorgsgatan. Ett nytt torg framför
järnvägsstationen benämns Stationstorget.

Marken ägs huvudsakligen och till lika delar av Karlskrona kommun och
Jernhusen AB. Därutöver finns en privatägd fastighet.
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Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 29 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Västerpartiet genom Günter Dessin yrkar att Kungsplan/mediahuset lyfts
ur Pottholmsprojektet.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositioner
Ordföranden ställer proposition på Günter Dessins yrkande och finner
att nämnden beslutar avslå detsamma.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill avslå detsamma
röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Gunilla Ekelöf (fp), Lola
Sellberg (s), Ragnar Lindoffsson (s), Gun-Britt Olsson (s), Claes-Urban
Persson (s), Rune Andersson (m), Torbjörn Allander (m), Roland
Löfvenberg (m), Lennart Svantesson (kd), Jörgen Johansson (c) och
ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v)
Tekniska förvaltningen beslutar med tolv ja-röster mot en nej-röst enligt
tekniska förvaltningens förslag.
Reservationer
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka planförslaget med de synpunkter som anförts
i tekniska förvaltningens skrivelse att beaktas i det fortsatta planarbetet
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med Pottholmsprojektet.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/parkavdelningen
Akten

2001.1600/313
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§ 104
Svar på motion angående papperskorgar under festivaler och
marknader m.m.
Jörgen Johansson (c) har i en motion påpekat ett växande problem med
nedskräpning i vår kommun. Det är av största vikt att kommunen hålls
ren från nedskräpning, klotter m.m.
En ren, fräsch kommun ger ett tryggt intryck för invånare och besökare.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 2 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens skrivelse som sitt eget yttrande över
motionen, samt
att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Akten

2002.1347/512
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§ 105
Svar på motion angående övergångsställen i Nättraby
Peter Christensen (c) har i en motion daterad den 19 augusti 2002
hemställt om att kommunen ska ta initiativ till att återinföra borttagna
övergångsställen i Nättraby, samt att åtgärda vissa övergångsställen
på vägar med stor andel genomfartstrafik t.ex. genom att anlägga
vägbulor eller avsmalningar.
Aktuella övergångsställen ingår i det statliga vägnätet och borttagning
av övergångsställen har skett genom vägverkets försorg som är ansvariga
väghållare.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 13 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motion från Peter Christensen om att kommunen ska ta
initiativ till att återinföra de av vägverket borttagna övergångsställena på
de statliga vägarna i Nättraby
att tillstyrka förslag om att föreslå vägverket utföra fysiska hastighetsdämpande åtgärder vid de övergångsställen som ska vara kvar inom
Nättraby, samt
att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Akten

2002.1336/315
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§ 106
Svar på motion angående cykelparkering intill kommunhus
Ruthensparre och färjeläge för Aspöfärjan
Gunilla Ekelöf (fp) har i en motion daterad den 15 augusti 2002 föreslagit
att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att anordna flera cykeluppställningsplatser vid rubricerade platser.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 13 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att tillstyrka motionen från Gunilla Ekelöf om utökad cykelparkering
intill kommunhus Ruthensparre och färjeläge för Aspöfärjan
att genomföra åtgärden under 2003, samt
att motionen därmed är besvarad.
_____

Cykelfrämjandet i Karlskrona/Blekinge
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Akten

2002.29/312
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§ 107
Inventering av cykelvägar inom Karlskrona kommun
Cykelfrämjandet i Karlskrona/Blekinge har inventerat möjliga cykelvägar
inom kommunen samt föreslagit att man i kommande
infrastrukturplaneringsomgång ska beakta de förslag som anges i
inventeringen bl.a. om byggande av cykelvägar på nedlagda banvallar
(t.ex. Jämjö – Brömsebro och Jämjö – Torsås).
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 11 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att Cykelfrämjandets inventering och förslag bör beaktas i samband
med upprättande av ny investeringsplan för infrastrukturen i Blekinge.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/parkavdelningen
Akten

2002.1466/845
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§ 108
Igångsättningstillstånd för anläggande av avlopp och upprustning av
våtutrymmen vid Kristianopels camping
Parkavdelningen avser att under våren 2003 förbättra de sanitära
förhållandena vid Kristianopels camping genom att dels ansluta
toalettavloppet från campingens servicebyggnad jämte Pålsgården till
kommunen ledningsnät och dels rusta upp våtutrymmena i servicebyggnaden.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 27 november 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Parkchef Tommy Sandin föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att under förutsättning av att kommunfullmäktige fastställer
föreliggande förslag till investeringsbudget för år 2003, hos
kommunstyrelsen hemställa om igångsättningstillstånd för anläggande
av avlopp och upprustning av våtutrymmen vid Kristianopels camping.
_____

Kommunstyrelsen
KB Trummenäs
Tekniska förvaltningen/VA-avdelningen
Akten

2002.1522/344
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§ 109
Framställan om kommunal vattenförsörjning till Trummenäs
KB Trummenäs (CA Fastigheter AB) har i skrivelse till kommunen
framfört möjligheten att ta på sig huvudmannaskapet för genomförande av
en kommunal vattenledning till Trummenäs.
Tekniska förvaltningens avsikt är att teckna avtal med KB Trummenäs
som innebär att de bekostar och bygger ut vattenledningen samt en
tryckstegringsstation på Trummenäs. Kalkylerad kostnad för denna
byggnad av ca 5 mkr. Vid godkänd slutbesiktning övertar kommunen
vattenledningen gratis mot att exploatörerna och de befintliga hus som nu
ansluter kommunalt vatten slipper betala anläggningsavgift för VA till
kommunen. Därefter svarar kommunen för drift och underhåll av huvudvattenledningar fram till respektive område och tryckstegringsstation.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 2 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
VA-chef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att det fortsatta översiktsplanearbetet kan bedrivas med kommunal
vattenförsörjning som förutsättning, med KB Trummenäs som huvudman
för ledningens framdragande
att tekniska förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal med KB
Trummenäs med ovanstående förutsättningar som grund, samt
att ledningssträckningen följer förprojekteringen så att det går att
samordna sträckningen med en ny gång- och cykelbana vid Sturkövägen.
_____

§ 110
Anmälan om delegeringsbeslut
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Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 12 november 2002
Anbud
upphandling avseende
Inköp av 3-axlad lastbil
Stormpollare kaj 2 Verkö
Beslut
Torghandel söndagarna den 1 december och den 22 december 2002.
Lokal trafikföreskrift med anledning av kommunfullmäktiges beslut den
24 oktober 2002, § 125, om förbud för motordrivet fordon utanför
Rosenfeldtskolan
Dnr 2002.990/510
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

§ 111
Meddelanden
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1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 november 2002, § 304
Detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
Dnr 2002.280/214
2. Vägverkets beslut den 22 november 2002
Beslut särskild drift enskilda vägar
Dnr 2002.0579/318
3. Kommunstyrelsens beslut den 12 november 2002, § 154
Yttrande till Region Blekinge – om att utreda förutsättningarna för
att bilda ett gemensamt driftbolag för att hantera godset i Blekinge
hamnar
Dnr 2002.958/509
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-3.
_____

§ 112
Informationer och föredragningar
1. Miljödomstolens avslag på kommunens ansökan om tillstånd till

16 december 2002
utfyllnad i havet vid Verkö p.g.a. den unika ”Borgska spiggen”.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar Jörgen Johanssons (c)
fråga angående försäljning av kommunal mark till permanentboende med djurhållning.

Kommunstyrelse för kännedom
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.1687/252

§ 114
Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11, Nättraby

19
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Mellan Karlskrona kommun och Per-Åke Roysson har upprättats
köpeavtal, som innebär att kommunen förvärvar fastigheten Fredriksdal
8:11 i Nättraby.
Fastigheten är belägen i anslutning till Fredriksdalsskolan. Då trafikförhållandena kring skolan är besvärande har ett förslag till lösning för
angöring med bussar och bilar tagits fram i samråd med berörda. Den nya
angöringen kommer enligt förslaget att anläggas på fastigheten Fredriksdal
8:11 med anslutning från Idrottsvägen.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna och tillstyrka att kommunen förvärvar
fastigheten Fredriksdal 8:11 av Per-Åke Roysson för 1 375 000 kronor.
_____

Kommunstyrelse för kännedom
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.1689/251

§ 115
Köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
B & W AB och ICA Fastighets AB angående utökad parkering
m.m. vid Amiralen
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Karlskrona kommun och B & W AB samt ICA Fastighets AB har
träffat ett köpe- och exploateringsavtal för en utökning av parkeringsytor m.m. mot Stationsvägen.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mark-och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna och tillstyrka föreliggande köpe- och
exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun å ena sidan och B & W
AB och ICA Fastighets AB å andra sidan.
_____

Kommunstyrelse för kännedom
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.1688/253

§ 116
Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter
AB för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
Mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB har upprättats
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ett köpeavtal, som innebär en försäljning av ca 7.700 m2 av fastigheterna
Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1 till bolaget.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 december 2002 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mark-och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna och tillstyrka föreliggande köpeavtal
varigenom Karlskrona kommun försäljer ett område om ca 7.700 m2
av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1 till KF Centrumfastigheter AB för 1 500 000 kronor.
_____

§ 116
Övrigt
Avgående ledamöter och suppleanter
Ordföranden tackar Gunilla Ekelöf (fp), Gun-Britt Olsson (s),
Lennart Svantesson (kd), Anna Ottosson (m) och Kurt Lindman (v)
för det arbete dom lagt ner i tekniska nämnden och överlämnar
blommor och en gåva.
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Därefter framför ordföranden ett tack till tjänstemän och nämndens
ledamöter och suppleanter för ett gott samarbete och ett väl utfört arbete
under 2002.
God Jul och Gott Nytt År önskas alla.
2:e v ordföranden John-Erik Danerklint tackar ordföranden och önskar
en trevlig helg.
_____

