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Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare
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John-Erik Danerklint
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2003.121.102

§1
Kommunala val
Tekniska nämnden utser följande till och med den 31 december 2006:
Arbetsutskott
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter
Ersättare

Trafikutskott
Ordförande
Ledamöter
Ersättare
Båtrådet
Ordförande
Ledamot
Ersättare

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Rune Andersson (m)
Günter Dessin (v)
Claes-Urban Persson (s)
Björn Brunström (c)
Roland Löfvenberg (m)
Tommy Rönn (v)
John-Erik Danerklint (s)
Åke Håkansson (s)
Torbjörn Allander (m)
Ragnar Lindoffsson (s)
Jörgen Johansson (c)
Claes-Urban Persson (s)
Jan Fälteke (fp)
Kenneth Olsson (s)
Sven Wallfors (m)
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Karlskrona Stuveri AB
Nomineras av tekniska nämnden. Väljs av KF.
Ordförande
Percy Blom (s)
Ledamöter
John-Erik Danerklint (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Björn Brunström (c)
Ersättare
Kenneth Olsson (s)
Reiner Fölster (fp)
Revisor
Margit Svensson (s)
Kommunala handikapprådet
Ledamot
John-Erik Danerklint (s)
Ersättare
Jan Fälteke (fp)
Projekt självförvaltning
Representanter
Claes-Urban Persson (s)
Arne Karnehov (kd)
_____

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunledningsförvaltningen för kännedom

2003.52.026
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Akten

§2
Förslag till jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2003
Tekniska förvaltningen har med utgångspunkt från kommunens
jämställdhetsprogram tagit fram ett förslag till jämställdhetsplan för
2003.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 13 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen
2003.
_____

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.87.042
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§3
Inriktning på internbudget år 2003
Budgetberedningen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut
har medfört förändringar i budgeten i förhållande till det förslag tekniska
nämnden tidigare lämnat.
Kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2003 innebär en tillfällig
utökad budgetram om 6,0 mkr för att möjliggöra tidigarelagda
underhållsåtgärder. Beloppet ska återställas år 2004.
Det riktade kommunbidraget till lokaler och anläggningar med dålig
hyrestäckning minskas med 1 mkr år 2003 och 3 mkr år 2004 med
hänvisning till krav på översyn av möjligheterna att minska de aktuella
lokalernas behov av subvention.
Budgeten uttrycker en förväntan att de åtgärder som tekniska nämnden
hemställt om tillskott av medel för kan klaras av inom ordinarie
budgetram.
Tekniska förvaltningen har prioriterat en säkerställd
driftkostnadsbudgetering.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 15 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att upprätta intern sifferbudget
med
beaktande av upprättat beslutsförslag.
_____

Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna

2003.158.042
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Akten

§4
Omplanering av investeringsbudget år 2003
Med anledning av uppkommande oplanerade ökade investeringsutgifter år 2003 har tekniska förvaltningen i skrivelse daterad den
28 januari 2003 inkommit med förslag till omplanering av
investeringsramen för år 2003.
Följande projekt berörs:
1. Koholmens reningsverk, filteranläggning
2. Överföringsledning Holmsjö – Nävragöl
3. Fågelmara vattenverk, osmosanläggning
4. Busshållplatser, nya linjesträckningar
5. Gc-väg Blåportsgatan
Orsakerna till avvikelsen, som uppgår till 4,1 mkr, har den 27
januari 2003, dnr 2003.158.042, redovisats i skrivelse ”Redovisning
av investeringsprojekt Sunnadalskolan m.fl.” till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att omplanera investeringsplanen för år 2003 i enlighet med tekniska
förvaltningens förslag.
_____

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna

2003.87.042
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Akten

§5
Investeringstillstånd 2003
Enligt de ekonomiska styrprinciper som gäller erfordras investeringstillstånd från kommunstyrelsen för att få verkställa budgeterade
investeringar som beräknas överstiga en halv miljon kronor.
För investeringar överstigande en miljon kronor erfordras investeringstillstånd från kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 januari 2003 föreslagit
tekniska nämnden begära investeringstillstånd för följande investeringar:
1. Inlösen av tomträttsavtal avseende fastigheten Cisternen 2 med
tillhörande anordningar och anläggningar
3 800 000 kronor
2. Gång- och cykelväg Hästö – Krutviksvägen
900 000 kronor
3. Förnyelse gatubelysning
1 700 000 kronor
4. Utbyte av en lastbil
1 700 000 kronor
5. Traktorer, redskapsbärare och mindre midjestyrd redskapsbärare
650 000 kronor och 500 000 kronor

6. Anläggande av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggningar på
Johannishusåsen i anslutning till vattenförsörjningsprojektet
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5 000 000 kronor
7. Utbyggnad av avloppsanläggning Fur södra
1 500 000 kronor
8. Ombyggnad filteranläggning Koholmens reningsverk
1 500 000 kronor (ändrad till 1 000 000 med anledning av
tekniska nämndens beslut om omplanering av investeringsbudget
för år 2003)
9. Överföringsledningar för vatten respektive avlopp
Holmsjö – Nävragöl
2 500 000 kronor (ändrad till 1 500 000 med anledning av
tekniska nämndens beslut om omplanering av investeringsbudget
för år 2003)
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att investeringstillstånd till ett belopp om 3 800 000 kronor
meddelas för inlösen av tomträttsavtal avseende fastigheten Cisternen 2
med tillhörande anordningar och anläggningar
2. att investeringstillstånd meddelas för förnyelse av gatubelysning till
ett belopp om 1 700 000 kronor
3. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av en lastbil inom
ramen
1 700 000 kronor
4. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 5 000 000 för
anläggande av uttagsbrunnar och infiltrationsanläggning i anslutning till
vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen
5. att investeringstillstånd meddelas inom ramen 1 500 000 kronor för
utbyggnad av avloppsanläggningar Fur södra

6. att med anledning av tekniska nämndens beslut om omplanering av
investeringsbudget år 2003, investeringstillstånd meddelas inom ramen
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1 000 000 kronor för att inleda ombyggnaden av filteranläggningen vid
Koholmens reningsverk, samt
7. att med anledning av tekniska nämndens beslut om omplanering av
investeringsbudget år 2003, investeringstillstånd meddelas inom ramen
1 500 000 kronor för att inleda investeringen i överföringsledningar för
vatten och avlopp mellan Holmsjö och Nävragöl.
Tekniska nämnden föreslår vidare kommunstyrelsen besluta
1. att investeringstillstånd inom ramen 900 000 kronor meddelas för
anläggande av gång- och cykelväg Hästö - Krutviksvägen
2. att investeringstillstånd meddelas för utbyte av traktor, redskapsbärare inom ramen 650 000 kronor, samt
3. att investeringstillstånd inom ramen 500 000 kronor meddelas för
utbyte av mindre midjestyrd redskapsbärare.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2002.1173.291
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§6
Investeringstillstånd för uppförande av förskolelokaler i Rödeby
och på Hasslö
Barn- och ungdomsnämnden har uppdragit åt tekniska nämnden att
uppföra förskolelokaler i Rödeby och på Hasslö.
Investeringen i Rödeby avser tillbyggnad av befintlig byggnad vid
Rödebyskolan till en budgeterad kostnad om 2,5 mkr. På Hasslö avses
två förskoleavdelningar uppföras på Hasslöskolans tomt till en
budgeterad kostnad om 5,5 mkr.
Uppförandet av förskoleavdelningarna ryms inom den i budget 2003
upptagna reserven för förskolelokaler om 14,3 mkr. Med dessa
dispositioner har 11,8 mkr av reservens 14,3 mkr ianspråktagits.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 28 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att för uppförande av förskolelokaler i Rödeby meddela
investeringstillstånd inom ramen 2 500 000 kronor, samt
2. att för uppförande av förskolelokaler på Hasslö meddela
investeringstillstånd inom ramen 5 500 000 kronor.
_____

Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2003.79.299
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§7
Tillstånd till förprojektering av utbyggnad av veranda till restaurang
Nivå i kv. Magistraten
Nuvarande tillbyggda veranda vid restaurang Nivå är uppförd med
tillfälligt byggnadslov som inte kan förlängas.
En förstudie för att ersätta verandan har gjorts. Förslaget syftar till att
uppföra en ny veranda som permanent löser lokalbehovet samt att
tillbyggnadens utseende skall vara av hög arkitektonisk kvalitet.
Uteserveringen kan skapas mot torget och mot Klaipedaplatsen.
Samråd har skett med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 13 januari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Vid dagens sammanträde föreslås att ärendet utgår då investeringsfrågan
inte är klarlagd.
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet utgår.
_____

28 januari 2003
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§8
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 10 december 2002
Beslut
Lokal trafikföreskrift med anledning av att Vägverket byggt ny gångbro
över E22 vid kyrkskolan i Jämjö samt flyttat gångtrafiksignal ca 80 m
öster ut.
Dnr 2002.1691/512
Lokal trafikföreskrift p.g.a. att beslut enligt vägtrafikkungörelsen
(1972:603) skall ersättas med beslut enligt trafikförordningen (1998:1276)
30 km i timmen på Augerumsvägen i Lyckeby
TN 60/02
Skadeståndskrav p.g.a. påkört GCM-stöd
675 kr
Dnr 2002.1753/311
Skadeståndskrav för skadade bakfjädrar på fordon p.g.a. djupt hål i asfalt
(Mörtövägen)
3 006 kr
Dnr 2002.1672/311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§9
Meddelanden
1. Handikappnämndens beslut den 27 november 2002, § 61
Riktlinjer för basanpassning av lägenheter/lokaler
Dnr 2002.745/229
2.

Handikappnämndens beslut den 27 november 2002, § 67
Revidering av tidigare i handikappnämnden beslutad plan för
om- och nybyggnad av särskilda boenden
Dnr 2002.484/210

3.

Statens VA-nämnds beslut den 20 november 2002 avseende
obetalda brukningsavgifter för vatten och avlopp fastigheten
Sextanten 35 i Karlskrona
Dnr 2000.1728/346

4.

Länsstyrelsens beslut den 5 december 2002, dnr 562-7455-01
Dispens från förbud mot att deponera utsorterat brännbart
avfall
Dnr 2001.434/452
Kommunfullmäktiges beslut den 28 november 2002

5.

§ 155
Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter
Dnr 2002.1426/041

6.

§ 157
Investeringstillstånd för fortsatt förskoleutbyggnad
Dnr 2002.1173/291

7.

§ 163
Försäljning av Sturkö Camping
Dnr 2002.1389/253
Kommunstyrelsens beslut den 3 december 2002
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8.

§ 166
Yttrande över revisionens granskning av bisysslor
Dnr 2002.1517/007

9.

§ 169
Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern
2002.1718/042
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10. § 170
Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för mandatperioden 2003-2006
Dnr 2002.1720/001
11. § 171
Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år
2003-2006
Dnr 2002.1719/001
12. § 172
Kommunstyrelsens beslut över befattningar på
kommunledningsförvaltningen
Dnr 2002.1721/001
13. § 176
Slutrapport över genomförd arbetsvärdering i Karlskrona kommun
Dnr 1998.288/024
14. Länsstyrelsens beslut den 4 december 2002, dnr 258-8540-02
Lokala trafikföreskrifter i ny cirkulationsplats på E22 vid Lösen
Dnr 2002.1723/511
15. Länsstyrelsens beslut den 4 december 2002, dnr 258-8541-02
Lokala trafikföreskrifter på E 22, delen Björketorp – Nättraby
Dnr 2002.1724/511

16. Revisionsrapport FR-02
Granskning av byggtippar vad avser schaktmassor
Dnr 2002.1725/007
17. Länsstyrelsens beslut den 13 december 2002
Beteckning 555-6205-02, 1080-50-005
Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter om
avstängningen av kemidelen i reningsprocessen vid Koholmens
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reningsverk under september månad 2002
Dnr 2002.1330/351
18. Vägverkets beslut den 18 december 2002
Beteckning PP10A 2002:7446
Försöksverksamhet med friare användning av statsbidrag till
kollektivtrafik
Dnr 2002.1764/047
19. Länsstyrelsens beslut den 18 december 2002
Avlysning av vattenområde och undantag från gällande
hastighetsbegränsning
Dnr 2002.1399/557
Kommunfullmäktiges beslut den 18-19 december 2002
20. § 169
Budget 2003 och planer 2004-2005
Dnr 2002.895/041
21. § 173
Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för förtroendevalda
Dnr 2003.30/024
22. § 174
Ersättning för förlorande pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
Dnr 2003.29/024
23. § 175
Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
Dnr 2002.1517/007
24. § 177
Kommunrådet – utvärdering och direktiv
Dnr 1999.261/701

25. § 178
Förköp av fastigheten Spjutsbygd 1:9 i Karlskrona kommun
Dnr 2002.1533/252
26. Vägverkets beslut den 7 januari 2003
Särskild drift enskilda vägar
Dnr 2002.579/318
27. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 17 december
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2002, § 155
Växjö Tingsrätts beslut att avslå kommunens ansökan om utfyllnad på
Verkö
Dnr 1998.1289/219
28. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 17 december
2002, § 156
Informationer om ärenden från tekniska nämnden
Dnr 2003.48/291
29. Revisionsrapport daterad den 9 december 2002
Granskning av investeringar 2002
Dnr 2003.51/007
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-29.
_____

§ 10
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Informationer, föredragningar och övrigt
1. Markförvaltare/MBK-ingenjör Mikael Wirbrand redogör för de
behandlingar av personuppgifter enligt personaluppgiftslagen (PUL)
som sker inom tekniska nämndens ansvarsområde.
2. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om:
-

inbjudan till utbildning för förtroendevalda i Karlskrona kommun
den 27 februari kl. 8.30-12.00. Plats: Wämö Center, Landstingssalen.
Inbjudan är utsänd.

-

att en grundläggande miljöutbildning (heldag) kommer att anordnas
för nämndens ledamöter och ersättare under februari – mars.
Plats: Gullberna Park konferenscenter.
Kallelse är utsänd.
samt

-

att två utbildningsdagar kommer att anordnas för nämndens ledamöter
och ersättare den 25-26 februari.
Kallelse skickas separat.

3. Inbjudan till invigning av Barnallergiåret, lördagen den 8 februari
2003, kl. 14.00-16.30, plats: Landstingssalen, Wämö Center, delas ut.
4. Ordförande påtalar att vissa av tekniska nämndens sammanträde
kommer att förläggas på olika platser i kommunen.
Respektive plats kommer att anges i kallelsen.
5. Arne Karnehov (kd) tar upp fråga angående studiebesök i
verksamheten.
_____

25 februari 2003
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 februari 2003
§ 11 Bokslut för tekniska nämnden 2002
§ 12 Detaljplan för Pottholmen etapp 1
§ 13 Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
§ 14 Gruppboende Bastasjö etapp 2
§ 15 Busshållplats på Polhemsgatan
§ 16 Yttrande över – remiss om förslag till miljömål för Blekinge län
§ 17 Svar på motion avseende fler offentliga toaletter i Karlskrona
§ 18 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 19 Meddelanden
§ 20 Rapporter, informationer och övrigt

25 februari 2003

Plats och tid

Sammanträdesrummet Mariasalen, Bäckaskog
Tisdagen den 25 februari 2003, kl. 15.00 – 17.30

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Reinder Reiner (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Gunhild Arvö (fp)

Övriga närvarande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Personalsekreterare Christer Fors

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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25 februari 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 11 - 20

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 12 mars 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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25 februari 2003
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

4

2002.1778.042

§ 11
Bokslut för tekniska nämnden år 2002
Tekniska förvaltningen har den 11 februari 2003 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för år
2002.
Tekniska nämndens totala resultat är –5,3 mkr. Budgeten upptog ett
resultatkrav om –2,0 mkr. Avvikelsen jämfört med budget är därmed
–3,3 mkr.
Budgetavvikelsen orsakas av ökade kostnader för akut underhåll och
klimatrelaterade kostnader som vinterväghållning och mediakostnader.
Följande åtgärder kommer att vidtas för att korrigera den uppkomna
situationen:
1. större säkerhetsmarginal skapas i internbudgeten för akut underhåll
inom fastighets- och VA-avdelningen
2. utredning av kostnadstrender för vinterväghållning, fastighetsmedia och anpassning av internbudget till rimligt medelvärde, samt
3. skärpt månatlig uppföljning av ekonomiskt resultat inom samtliga
verksamheter.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna bokslut för år 2002, samt
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra föreslagna åtgärder
för förbättrad ekonomistyrning.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen

2002.1446.214
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Akten

§ 12
Detaljplan för Pottholmen etapp 1
Detaljplanen har varit utställd för granskning under tiden
27 januari till 24 februari 2003.
Pottholmen ingår som utvecklingsområde i kommunens översiktsplan.
I etapp 1 för Pottholmen ingår bl.a. nytt resecentrum vid nuvarande
järnvägsstation, ändrat användningsändamål (bebyggelse) för
Kungsplan alternativa kollektivtrafikupplägg och simuleringsstudie för
trafiken.
Samråd
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 16 december 2002,
§ 103, beslutat att för egen del tillstyrka planförslaget med de synpunkter
som anförts i tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 29 november
2002 att beaktas i det fortsatta planarbetet med Pottholmsprojektet.
Sedan samrådet om programmet för Pottholmen har nya förutsättningar
tillkommit:
1. ingen utfyllnad i Borgmästarefjärden
2. området som avsågs användas för bensinstation vid Brohålan får annat
användningsområde nämligen livsmedelsbutik.
Beträffande finansieringen är inget löst eller några avtal träffade utan
diskussioner pågår mellan kommunen och olika parter.
Kostnadsbilden från tidigare kvarstår, dock tillkommer ca 1 mkr för
utbyggnad av gågata, då Landbron föreslås bli allmän platsmark.

Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2003 lämnat
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yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz och mark- och exploateringschef
Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Yrkanden
Vänsterpartiet genom Günter Dessin yrkar att mediahuset Kungsplan ska
tas ut ur Pottholmsprojektet.
Proposition
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), Jörgen Johansson (c),
Lola Sellberg (s), Åke Håkansson (s), Veronica Lahte (s), Claes-Urban
Persson (s), Rune Andersson (m), Roland Löfvenberg (m), Reiner
Fölster (fp), Arne Karnehov (kd), Gunhild Arvö (fp) och ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v).
Tekniska nämnden 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 förutsättningar som
anförts i tekniska förvaltningens förslag.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.530.214
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§ 13
Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
Detaljplanen är utställd under tiden 3 februari till 3 mars 2003.
Inom området föreslås två mindre bostadskvarter med stadsradhus och
flerbostadshus. Totalt planeras ca 80 bostäder i området. Del av området
föreslås som parkeringsyta tillhörande Kockums AB.
Skanska AB kommer att vara byggherre för projektet.
Samråd
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 28 maj 2002, § 41,
beslutat att anta upprättat yttrande över programförslaget.
Yttrandet är daterat den 7 maj 2002.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att ta tekniska förvaltningens förslag som sitt yttrande över
planförslaget,
2. att exploateringsavtal ska träffas med exploatören.
_____

Kommunstyrelsen
Handikappnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2003.219/287
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§ 14
Projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i
Bastasjö, etapp 2
Handikappnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag tagit fram
ett förslag till om- och nybyggnadsplan för särskilda boenden inom
handikappomsorgen och psykiatrin. Planen föreslår att ett särskilt boende
i Bastasjö färdigställs till september månad 2004.
Investeringsutgiften är i nuvarande investeringsplan upptagen till totalt
6,5 mkr fördelat med 1,1 mkr år 2003 och 5,4 mkr år 2004. På grund av
att vissa lokalytor nu planeras samutnyttjas med den första etappens
byggnation antas investeringsutgiften kunna begränsas till totalt ca
5,5 mkr.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att tillstånd meddelas för projektering av nybyggnation för särskilt
boende, Bastasjö etapp 2.
_____

Bostadsrättsföreningen Blå Port
Tekniska förvaltningen/projekteringsavdelningen
Akten

2002.1715.537
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§ 15
Busshållplats på Polhemsgatan
Bostadsrättsföreningen Blå Port har i skivelse den 9 december 2002
påpekat att busshållplatsen i korsningen Blåportsgatan – Polhemsgatan är
placerad på ett mycket olämpligt sätt och att hållplatsen måste flyttas
omgående.
Tekniska förvaltningen har tagit fram olika lösningar ur teknisk synpunkt
för att kunna tillgodose de boendes önskemål att flytta hållplatsen till ett
bättre läge. En lösning som diskuterats mer ingående är att flytta fram
hållplatsen ca 30 m mot korsningen Polhemsgatan/Gyllenstiernas väg mitt
för bostadshusets källardel.
Länstrafiken och tekniska förvaltningen träffade den 4 februari 2003
HSB och några av de boende. Vid mötet bestämdes att tekniska
förvaltningen ska utreda en placering av hållplatsen vid berget ca 70 m
söderut mot Tullskolan. Det klargjordes också att tekniska nämnden eller
länstrafiken inte svarar för någon kostnad vid en eventuell flyttning av
hållplatsen.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 6 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att avvakta med beslut om en eventuell flyttning av busshållplatsen på
Polhemsgatan vid kv. Sågverket till dess att utredning om nytt läge skett.
_____

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2002.1485.403
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§ 16
Yttrande över – remiss om förslag till miljömål för Blekinge län
Länsstyrelsen i Blekinge län har den 21 oktober 2002 översänt rubricerat
förslag för yttrande. Ett gemensamt yttrande för hela kommunen ska
senare sammanställas och lämnas till länsstyrelsen senast i april 2003.
I remisshandlingarna anges att det övergripande målet för miljöarbetet är
att vi nästa generation (år 2020) ska lämna över en samhälle där de stora
miljöproblemen är lösta, det s.k. generationsmålet (för klimatmålet gäller
år 2050). Det innebär att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa
generation där bland annat påverkan på miljön och människors hälsa har
reducerats till en nivå som är långsiktigt hållbar.
Tekniska förvaltningens synpunkter på förslaget har sammanställts i
protokollsbilaga 1.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkanden
Reinhold Fölster (fp) yrkar att ärendet bordlägges.
Jörgen Johansson (c) yrkar att följande texter utgår ur tekniska
förvaltningens synpunkter:
”Miljökvalitetsmål 1
Att sänka elförbrukningen med 10 % till 2010 blir svårt med tanke på att
verksamheter som kräver el tenderar att öka.

Fjärrvärme i alla orter med mer än 500 invånare är sannolikt orealistiskt
om tidshorisonten är 2010”.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska avgöras idag
eller bordläggas. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras
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idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
att ärendet ska avgöras i dag röstar ja, den som vill att ärendet ska
bordläggas röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s), Åke
Håkansson (s), Veronica Lahte (s), Claes-Urban Persson (s), Günter
Dessin (v) och ordföranden.
Följande röstar nej: Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m),
Roland Löfvenberg (m), Reiner Fölster (fp), Arne Karnehov (kd) och
Gunhild Arvö (fp).
Tekniska nämnden beslutar med sju ja-röster mot sex nej-röst att ärendet
ska avgöras idag.
Därefter ställer ordförande proposition på tekniska förvaltningens
förslag
mot Jörgen Johanssons (c) yrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
tekniska förvaltningens förslag, protokollsbilaga 1.
Tekniska nämnden beslutar
att anta upprättat yttrande, protokollsbilaga 1.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2001.1143.299
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§ 17
Svar på motion avseende fler offentliga toaletter i Karlskrona
Jan-Olof Petersson (fp) yrkar i en motion att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att komplettera antalet offentliga toaletter på strategiska platser i
kommunen.
För närvarande finns sju offentliga toaletter i Karlskronas centrala delar.
I övrigt finns fem toaletter i gästhamnarna och sammanlagt 146 stycken på
bad- och campingplatser. En toalett finns i Nättraby hamn, tre på Tjurkö
och en i Rödeby.
Samtal kommer att inledas med företrädare för varuhusen i Wachtmeister,
Kronan och Åhléns i syfte att varuhusens toaletter ska kunna öppnas för
allmänheten. Tekniska förvaltningen ska också inom ramen för det
handikappolitiska programmet inventera behovet av toaletter och upprätta
plan för eventuell utökning av handikapptoaletter.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att motionen därmed är besvarad.
_____

25 februari 2003

§ 18
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
P-hus kv. Urmakaren
Hyresavtal med Carpark AB
2003-01-01 – 2005-12-31
Dnr 2003.55.514
Lokal Trafikföreskrift p.g.a. Circo Massimo
TN nr 01/03
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

14

25 februari 2003

15

§ 19
Meddelanden
1. Hyresförhandlingar år 2003
Dnr 2003.134.206
2. Länsstyrelsens beslut den 10 januari 2003,
dnr 258-7126-02
70 km/tim på E 22 vid Torstäva rastplats
Dnr 2002.1441.512
3. Länsstyrelsens beslut den 10 januari 2003,
dnr 205-193-03
Förskottsbetalning för kommunal skrotbilskampanj i
Blekinge län
Dnr 2003.88.439
4. Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen
Dom avseende anläggningsavgift VA Saleboda 1:184
Dnr 1999.453.344
5. Kommunstyrelsens beslut den 14 januari 2003, § 5
Exploatering av fastigheten Kölen 7 m.fl. för annat ändamål
än industri, varv
Dnr 2002.1687.251
Kommunfullmäktiges beslut den 30 januari 2003
6. § 5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002
Dnr 2002.351.042
7. § 6 Köp av fastigheten Fredriksdal 8:11
Dnr 2002.1667.252

8. § 7 Köpe- och exploateringsavtal mellan Karlskrona kommun och
B & W AB och ICA Fastighets AB om utökad parkering m.m. vid
Amiralen
Dnr 2002.1689.251
9. § 8 Köpeavtal mellan Karlskrona kommun och KF Centrumfastigheter AB för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby
24:1
Dnr 2002.1688.253

25 februari 2003

10. § 9 Reglemente för Karlskrona kommuns kristidsnämnd,
ny lag om extraordinära händelser
Dnr 2003.215.003
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-10.
_____

§ 20
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Informationer, föredragningar och övrigt
1. Rapport ”Personalnyckeltal per den 31 december 2002
föredras av personalsekreterare Christer Fors.
2. Handikappolitiska programmet – redovisning av tekniska
förvaltningen genomförda åtgärder 2002 är utsänt till
samtliga ledamöter och suppleanter.
3.

Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga ställd av
Rune Andersson (m) angående betalning av 2002 års
investeringar med avseende på det s.k. överspillet
(senarelagda betalningsplaner).

4.

Jörgen Johansson (c) efterfrågar information om Lyckebyåns
Vattenförbund.
Enligt förvaltningschef Anders Jaryd kommer en temadag att
anordnas.

_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 mars 2003
§ 21 Måldokument 2003-2006
§ 22 Budgetuppföljning februari 2003
§ 23 Investeringstillstånd för ombyggnad av nuvarande verkstadshall i kv. Psilander,
Thörnströmska gymnasiet
§ 24 Ändring av strategi avseende insamling av hushållsavfall
§ 25 Redovisning av projektet ”Det rena KARLSKRONA”
§ 26 Uppföljning av plan för utökad konkurrensutsättning
§ 27 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 28 Meddelanden
§ 29 Rapporter, informationer och övrigt
§ 30 Tillsättande av tjänst som fastighetschef vid tekniska förvaltningen

25 mars 2003

Plats och tid

Oskarsvärn
Tisdagen den 25 mars 2003, kl. 13.45 – 15.20

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Torbjörn Allander (m)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Renhållningschef Karl-Johan Svärd

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lola Sellberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

2

25 mars 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lola Sellberg

§§ 21 -30

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 april 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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25 mars 2003
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

4

2003.350.100

§ 21
Måldokument 2003-2006
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till måldokument
avseende perioden 2003-2006. Förslaget har som utgångspunkt
kommunfullmäktiges utvecklingspolicy ”Fyra hörnstenar för att
bygga det nya Karlskrona” och är ett resultat av det utvecklingsarbete som genomförts inom förvaltningen under 2002.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 10 februari 2003 lämnat
beslutsförslag.
Torbjörn Allander (m) föreslår att effektmålet under rubriken
Den attraktiva livsmiljön kompletteras:
” - till 2004 rensa Karlskrona kommuns natur från skrotbilar” att gälla
även skrotade husvagnar och andra skrotade fordon.
Jörgen Johansson (c) yrkar att måldokumentet kompletteras med
följande:
”utnyttja befintlig infrastruktur i möjligaste mån vid lokalisering av
byggande och utökning av kommunala verksamheter”.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till måldokument 2003-2006 med
följande tillägg:
Den attraktiva livsmiljön
Effektmål
- punkt ”till 2004 rensa Karlskrona kommuns natur från skrotbilar”
ska gälla även skrotade husvagnar och andra skrotade fordon
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Inriktningsmål
- utnyttja befintlig infrastruktur i möjligaste mån vid lokalisering av
byggande och utökning av kommunala verksamheter.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar

2003.332.042
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Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 22
Budgetuppföljning februari 2003
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 mars 2003 anmält att
verksamheten (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse från budget
år 2003.
Tekniska nämnden beslutar
1. att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
ombudgetera 1 000 000 kronor år 2003 från skattefinansierad
till avgiftsfinansierad verksamhet med anledning av att vissa av de i
enlighet med årsbudgeten tidigarelagda underhållsarbetena avser
avgiftsfinansierad verksamhet, samt
2. att för egen del godkänna budgetuppföljningen per den 3 februari
2003.
_____

Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen

2002.1518.291
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Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 23
Investeringstillstånd för ombyggnad av nuvarande verkstadshall i
kv. Psilander, Törnströmska gymnasiet
Kommunfullmäktige beviljade den 18-19 december 2002, § 169,
tekniska nämnden projekteringstillstånd för ombyggnad av gymnasieskolorna i kv. Psilander, Sparre och Läroverket.
Projektering och anbudsutvärdering avseende ombyggnaden för
Törnströmska gymnasiet i kv. Psilander föranleder omvärdering av den
tidigare budgeterade ombyggnadskostnaden, som nu beräknas till 13,0
mkr, vilket avsevärt överstiger budgeterat belopp.
Utbildningsnämnden har den 26 februari 2003, § 19, beslutat godkänna
förslaget till ombyggnation av Törnströmska gymnasiets i kv. Psilander
och beslutat begära att tekniska förvaltningen verkställer ombyggnationen. Samtidigt skjuter nämnden upp investeringarna i kv. Sparre och
Läroverket.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 4 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att investeringstillstånd för ombyggnad av Törnströmska gymnasiets
lokaler i kv. Psilander i enlighet med lokalplanens etapp 3 meddelas
inom utgiftsramen 8,0 mkr år 2003 och 5 mkr år 2004.
_____

Affärsverken Karlskrona AB
VD AB Karlskrona Moderbolag
Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden

2001.434.452
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

§ 24
Ändring av strategi avseende insamling av hushållsavfall
Tekniska nämnden beslutade den 27 mars 2001, § 36, att inriktningen
ska vara att ha en viss egen-regi-verksamhet för insamling av hushållsavfall samt att erbjuda berörd personal vid Affärsverken Karlskrona AB
verksamhetsövergång senast årsskriftet 2003/2004. Bakgrunden till detta
beslut var att säkerställa kompetens inom verksamhetsområdet och
upprätthålla en priskonkurrens med entreprenadmarknaden.
Tekniska förvaltningen har den 28 februari 2003 slutfört upphandling
avseende insamling av hushållsavfall i ytterområden och konstaterat att
Affärsverken Karlskrona AB lämnat de mest fördelaktiga anbuden i
samtliga tre områden. Affärsverken Karlskrona AB, som helägt
kommunalt bolag, garanterar att vi inom kommunkoncernen behåller
kompetens inom verksamhetsområdet och priskonkurrens med övriga
entreprenadmarknaden. Detta innebär att tekniska förvaltningen inte längre
har samma behov att ta över verksamheten avseende insamling av
hushållsavfall.
Den administrativa delen, som fakturering och kundservice, bör dock tas
över från Affärsverken AB och drivas i tekniska förvaltningens regi.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 6 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Renhållningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
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1. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att handla upp all insamling av
hushållsavfall, slam, latrin och containerhantering, samt
2. att ta över den administrativa verksamheten och erbjuda berörd
administrativ personal anställning hos tekniska förvaltningen.
_____

Tekniska förvaltningen/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/produktionsavdelningen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2000.200.238
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§ 25
Redovisning av projektet ”Det rena KARLSKRONA”
Problemen med nedskräpning i stadens offentliga rum, dvs. på gator och
torg, i parker och inom grönområden, har ökat markant. Synpunkter från
allmänheten på nedskräpning och klotter samt önskemål om städning har
ökat sedan Karlskrona utnämndes till världsarvsstad. Detta var skälet till
att projektet ”Det rena KARLSKRONA” startades i maj 2000.
Projektledare Birger Wernersson har med skrivelse den 5 mars 2003
redovisat syfte o mål, aktiviteter, samarbetspartners, mentorer, framtiden
samt beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att projektet uppgår i den ordinarie verksamheten under parkavdelningen och att medel avsätts årligen i nämndens budget för insatser
som leder till en ren och vacker stad
2. att det fortsatta arbetet med en ren och vacker stad ska ingå som en
integrerad del i Karlskronas arbete med en offensiv stadsutveckling,
samt
3. att attitydpåverkande projekt även i fortsättningen genomförs i
samarbete med såväl tidigare samarbetspartners som tillkommande.
_____

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

1999.927.040
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§ 26
Uppföljning av plan för utökad konkurrensutsättning
Tekniska nämnden fastställde den 25 september 2000, §§ 102 och 124, en
plan för utökad konkurrensutsättning av den kommunaltekniska
verksamheten. Konkurrensutsättningen ska enligt nämndens beslut
genomföras successivt så att övertalighet och andra avvecklingsproblem
undviks. Tekniska nämnden uppdrog också till förvaltningen att utforma
rutiner för uppföljning av kostnader och kvalité och för jämförelser mellan
egen regi-verksamhet och verksamhet som utförs i annan form.
Produktionsavdelningens enheter är i det stora hela rätt dimensionerade
idag. Eventuell överkapacitet som identifieras kommer att avvecklas.
En anpassning kommer ständigt att ske för att uppnå bästa slagkraft i
samverkan med den externa marknaden. Största utmaningen ligger i att
vidareutveckla den egna organisationen och att lyckas med alla kommande
och nödvändiga rekryteringar.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 6 mars 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna redovisning av genomförda åtgärder för utökad
konkurrensutsättning, samt
2. att uppdra åt förvaltningen att fortsättningsvis dimensionera
produktionsavdelningen med hänsyn till beredskapsuppgifter, sårbarhet,
kompetensförsörjning och kostnadseffektivitet.
_____

25 mars 2003

§ 27
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 februari 2003
Anbud
upphandling avseende
Flytbrygga Björkholmskajen
Beslut
Lokal Trafikföreskrift för att förbättra möjligheterna till varuleveranser till varuhuset EXET på Pantarholmen
TN nr 03/03
Reducerade taxor för torghandel
Dnr 2003.233.311
Ersättare för verksamheter 090 och 091
Dnr 2003.255.002
Attestanter för verksamhet 264
Dnr 2003.255.002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 28
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 6 februari 2003,
Dnr 258-8281-02
Fråga om hastighetsbegränsning 50 km/tim på
enskilda vägarna K 2 u Vång – Liatorp – Björkeryd
inom Ronneby och Karlskrona kommuner
Dnr 2003.240.512
2. Länsstyrelsens beslut den 7 februari 2003,
Dnr 258-6291-02
Fråga om hastighetsbegränsning 70 km/tim på länsväg
122 i Fridlevstad
Dnr 2002.1363.512
3. Länsstyrelsens beslut den 7 februari 2003,
Dnr 258-9077-02
Hastighetsbegränsning 30 km/tim på Kolonivägen
Dnr 2002.1560.511
4. Länsstyrelsens beslut den 12 februari 2003,
dnr 431-678-03
Tillstånd till schaktning inom fast fornlämning,
RAÄ 222, Kristianopel
Dnr 2003.243.352
Kommunstyrelsens beslut den 11 februari 2003
5. § 26
Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil vad
gäller handikappförvaltningens bilar
Dnr 2003.265.103

6. § 29
Kommunal vattenförsörjning till Trummenäs
Dnr 2002.1522.344
7. § 30
IT-utvecklingsmiljö
Dnr 2003.263.005
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8. § 31
Hyrköp av datorer inom Karlskrona kommun
Dnr 2003.264.005
9. § 33
Igångsättningstillstånd för anläggande av avlopp och
upprustning av våtutrymmen vid Kristianopels camping
Dnr 2002.1466.845
10. § 36
Miljöbokslut för år 2002
Dnr 2003.262.420
11. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 12 februari 2003, § 36
Detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby
24:1, Lyckeby
Dnr 2002.1688.253
12. Länsstyrelsens beslut den 28 februari 2003,
dnr 521-397-03
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad på fastigheten
Dragsö 1:1
Dnr 2003.57.215
13. Länsstyrelsens beslut den 3 mars 2003,
dnr 555-6205-02 1080-50-005
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken angående avstängningen av
kemdelen i reningsprocessen vid Koholmens reningsverk under
september månad 2002
Dnr 2002.1330.1351
14. Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut den 26 februari 2003, § 10
Framtidsplan för Dragsö
Dnr 2003.338.845

15. Utbildningsnämndens beslut den 26 februari 2003, § 19
Förändrad byggkostnad för etapp 3 i lokalplanen för
gymnasieskolan
Dnr 2002.1518.291
Kommunfullmäktiges beslut den 27 februari 2003
16. § 24 Förslag till reviderat handikappolitiskt program
Dnr 2002.1172.731

25 mars 2003
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17. § 27 Taxor för upplåtelse av salutorgsplats och annan allmän
plats
Dnr 2002.1659.041
18. § 28 Svar på motion om papperskorgar under festivaler och
marknader m.m.
Dnr 2001.1600.313
19. § 29 Svar på motion om fler cykeluppställningsplatser utanför
kommunhuset och Aspö färjeläge
Dnr 2002.1336.315
20. § 30 Svar på motion om övergångsställen i Nättraby
Dnr 2002.1347.512
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1- 20.
_____

25 mars 2003
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§ 29
Informationer, föredragningar och övrigt
1. Från och med i år införs skriftliga hyresavtal för kommunala
fritidsbåtplatser i Karlskrona kommun.
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2. Renhållningschef Karl-Johan Svärd informerar om renhållningsverksamheten.
3. Dom har ju slutat leva … eller?
En film om entusiasm, människor och möjligheter visas.
4. Björn Brunström (c) påpekar problem med köbildning föranledda av
den nya cirkulationsplatsen på Stationsvägen vid Slottsbacken.
5. Jan Fälteke (fp) tar upp fråga om kemisal i Nättrabyskolan.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
6. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga beträffande gångtunnel mellan de
båda köpcentrena Amiralen och Slottsbacken.
Ordföranden besvarar frågan.
_____

Tekniska nämndens presidie
Tekniska förvaltningen/administrativa avdelningen
Akten

2003.289.023

25 mars 2003
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§ 30
Tillsättande av tjänst som fastighetschef vid tekniska förvaltningen
Rubricerad tjänst har varit utannonserad och anställningsintervjuer pågår i
samarbete med de fackliga organisationerna.
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till presidiet att fatta beslut om tillsättande av tjänst som
fastighetschef vid tekniska förvaltningen.
_____

22 april 2003

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds presidies
sammanträde den 22 april 2003
§ 31 Tillsättande av tjänst som fastighetschef vid tekniska förvaltningen

1

22 april 2003

Plats och tid

Sammanträdesrummet Frode, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 22 april 2003, kl. 14.00 – 14.30

Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen den 22 april 2003

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

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

§ 31

april 2003 anslagits på

2

22 april 2003
Håkan Franzén
SKTF, Thomas Höijer
SACO, Jan Johansson
Kommunal sekt 14, Eva Strömqvist
Kommunal sekt 15, Ove Norlin
Tekniska förvaltningen, administrativa avdelningen
Akten

3

2003.289.023

§ 31
Tillsättande av tjänst som fastighetschef
Tjänsten som fastighetschef har varit utannonserad och anställningsintervjuer har genomförts i samarbete med de fackliga organisationerna.
Tekniska nämndens presidie beslutar
att till innehavare av tjänst som fastighetschef, tillika avdelningschef för
fastighetsavdelningen inom tekniska förvaltningen, utse Håkan Franzén.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

29 april 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 april 2003
§ 32 Anslagsframställan och investeringstillstånd för anläggande av bussvändslinga vid
Nättrabyskolan
§ 33 Svar på motion angående förslag att redovisa parkeringssituationen på Trossö och ge
förslag till ny parkeringsnorm att tillämpas vid planläggning på Trossö
§ 34 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 35 Meddelanden
§ 36 Rapporter, informationer och övrigt

Plats och tid

Sammanträdesrummet Tornet, Vattenverket, Lyckeby

29 april 2003
Tisdagen den 29 april 2003, kl. 13.30 – 14.20
Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)

Övriga närvarande ersättare

Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Peter Rihs (kd)
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Veronica Lahte

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Veronica Lahte

§§ 32 - 36

2

29 april 2003
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 maj 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

3

29 april 2003
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Projekteringsavdelningen
Fastighetsavdelningen
Gata/trafikavdelningen
Förvaltningsekonomerna
Akten

4

2002.1667.252

§ 32
Anslagsframställan och investeringstillstånd för anläggande
av bussvändslinga vid Nättrabyskolan
Barn- och ungdomsnämnden har i årsbudgetförslag för år 2003
äskat investeringsmedel för angelägna trafiksäkerhetsåtgärder vid
Nättrabyskolan. Projektet är inräknat i en investeringsreserv i den
budget som kommunfullmäktige antagit.
För att förbättra barnens säkerhet och trafiksäkerheten på
Fredriksdalsvägen har tekniska förvaltningen, i samråd med skolledning och skolskjutsentreprenörer samt föräldrarepresentanter,
utarbetat ett förslag till ny angöring för skolbussar och bilar. Enligt
förslaget kommer angöringen att anläggas på fastigheten Fredriksdal
8:11 i anslutning till Idrottsvägen.
Som ett led i anläggandet har kommunfullmäktige den 30 januari
2003, § 6, anvisat medel för och beslutat godkänna köp av fastigheten
Fredriksdal 8:11. Köpet är verkställt.
Anläggandet av bussvändslingan har kostnadsberäknats till 1 300 000
kronor och inkluderar rivning av på fastigheten befintligt bostadshus.
Ur den budgeterade investeringsreserven om 3 000 000 kronor, som
beskrivs vara avsedd för bland annat trafiksäkerhetsåtgärder vid
Nättrabyskolan, har tidigare disponerats 1 375 000 kronor för ovan
beskrivna fastighetsinköp. För det fortsatta anläggande av bussvändslingan behövs ytterligare 1 300 000 kronor disponeras.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 9 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.

29 april 2003
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anvisa 1 300 000 kronor ur 2003 års budgeterade investeringsreserv, avsedd för bland annat trafiksäkerhetsåtgärder vid Nättrabyskolan, för anläggande av en bussvändslinga, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för anläggande av
bussvändslinga vid Nättrabyskolan.
_____

Kommunstyrelsen
Projekteringsavdelningen

2002.22.514

29 april 2003
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Akten

§ 33
Svar på motion angående förslag att redovisa parkeringssituationen på Trossö och ge förslag till ny parkeringsnorm att
tillämpas vid planläggning på Trossö
Karin Brunsberg (m), ledamot i kommunfullmäktige och Sigurdh R
Petersson (m), f.d. gruppledare i kommunfullmäktige, har i en motion den
27 november 2001 hemställt om att parkeringstillgängligheten på
Trossö översiktligt kartläggs och redovisas, samt att förslag till ny
parkeringsnorm, att tillämpas vid planläggning för ny bebyggelse, snarast
tas fram och beslutas om.
Kommunfullmäktige antog den 29 augusti 2002, § 105, översiktsplan
för Karlskrona kommun. Enligt planen kommer parkeringsnormen för
Trossö att bli föremål för översyn i särskild utredning.
Som alternativ till detta föreslår tekniska förvaltningen att parkeringsfrågorna för Trossö tas med vid upprättandet av en tematisk fördjupning
av översiktsplanen avseende kommunikation och infrastruktur och/eller
vid utarbetandet av ett stadsmiljöprogram för den offentliga miljön på
Trossö. Arbetet kommer att påbörjas under 2003.
Tekniska förvaltningen har med skrivelse den 14 april 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att en översyn av parkeringssituationen och parkeringsnormen för
Trossö ska göras som en följd av den nyligen antagna översiktsplanen
2. att utredningsarbetet påbörjas under 2003, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
_____

29 april 2003
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§ 34
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 mars 2003
Anbud
upphandling avseende
Ombyggnad del av Arklimästaregatan
Nybyggnad förskola, Hasslö
Installation av myntautomater i duschar gästhamnen och montering
av rörelsevakter i två duschutrymmen och sex toaletter
Hämtning av hushållsavfall inom Karlskrona kommun
Nybyggnad av fritidsavdelning, Rödeby Ö 3:6
Sjösättningsramp oljehamnen
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2003
2003-03-13
Rev 2003-03-17
Rev 2003-03-20
Rev 2003-03-25
Rev 2003-04-04
Rev 2003-04-11
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

29 april 2003
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§ 35
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 11 mars 2003, § 48
Gallringsplan för kommungemensamma handlingar
Dnr 2003.412.004
2. Revisionsrapport FK-02
Granskning av avyttring av kommunal egendom
Dnr 2003.408.007
3. Länsstyrelsens beslut den 21 mars 2003,
dnr 431-7469-03
Ledningsdragning i gatan vid Kristianopels camping
Dnr 2002.1466.845
4. Länsstyrelsens beslut den 18 mars 2003,
dnr 258-7797-02
Fråga om hastighetsbegränsning Rosenhillsvägen i Ramdala
Dnr 2002.1357.512
5. Brev, daterat den 28 mars 2003, från Föreningen Gamla Carlscrona,
angående Hoglands parks planering med innehåll och omgivande miljö
Dnr 2003.462.219
6. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 25 mars 2003, § 47
Budgetuppföljning februari månad 2003
Dnr 2003.332.042
7. Länsstyrelsens samråd den 27 mars 2003, dnr 525-1855-03
Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken om vegetationsrensning i norra
delen av sjön Alljungen
Dnr 2003.316.339
8. Länsstyrelsens beslut den 27 mars 2003, dnr 434-6567-02
Ansökan om statsbidrag för vård av kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse på fastigheten Lyckeby 5:5
Dnr 2000.1780.871

29 april 2003
9.

9

Svea Hovrätt, Miljööverdomstolen
Dom, 2003-04-04, Mål nr M 7525-02 Aktbilaga 44
Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
för bl.a. infiltration i Johannishusåsen av vatten från Lyckebyån för den
kommunala vattenförsörjningen i Karlskrona kommun, Blekinge län,
nu fråga om provverksamhet.
Dnr 1999.450.340

10.

Länsstyrelsens beslut den 4 april 2003, dnr 431-2596-03
Angående schaktning på fastigheten Lyckeby 49:1, Lyckåpark
Dnr 2003.420.332

11.

Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 18 mars 2003, § 42
Sjösättningsramp vid Preem Blåport
Dnr 2003.498.820

12.

Kommunfullmäktiges beslut den 27 mars 2003, § 37
Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner
Dnr 2003.511.042

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1- 12
_____

Tekniska förvaltningen, samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna

29 april 2003
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§ 36
Informationer, föredragningar och övrigt
1. Budgetuppföljning mars 2003
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2. Underhållsplanering 2003
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande anbud
upphandling avseende hämtning av hushållsavfall inom
Karlskrona kommun.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
4. Arne Karnehov (kd) framför tack till tekniska förvaltningens
avdelningar för vänligt mottagande i samband med studiebesök.
5. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående rutiner för utbetalning
av bidrag till enskilda utfartsvägar.
Förvaltningschef Anders Jaryd och förvaltningsekonom Bengt Eriksson
besvarar frågan.
6. Björn Brunström (c) påtalar bristfälligheter på avkörningsskydd vid
kajkanten Saltö fiskhamn.
7. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande uppdrag från
kommunstyrelsen att se över enskilda vägars och vägföreningars
ställning.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____

26 maj 2003

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 maj 2003
§ 37 Delårsbokslut, budgetuppföljning april 2003
§ 38 Yttrande över förslag till måldokument för etnisk mångfald 2003-2006
§ 39 Utredning om framtida behov och lokalisering av kajlägen på Verkö
§ 40 Betala P-avgift med mobiltelefon – provperiod
§ 41 Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd i Karlskrona
§ 42 Investeringstillstånd för ombyggnad av Lyckeby gamla
kommunalhus för äldreförvaltningens verksamhet
§ 43 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 44 Meddelanden
§ 45 Rapporter, informationer och övrigt

26 maj 2003

Plats och tid

Fastighetsavdelningens sammanträdesrum, Bredgatan 11
Måndagen den 26 maj 2003, kl. 14.00 – 15.20

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Gunhild Arvö (fp)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Hamnchef Hans Håkansson §§ 37-44
Gatuchef Benny Ohlsson §§ 37-44
Renhållningschef Karl-Johan Svärd

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

§§ 37 - 45

2

26 maj 2003
Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Rune Andersson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 juni 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

3

26 maj 2003
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

4

2003.332.042

§ 37
Delårsbokslut, budgetuppföljning april 2003
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2003 lämnat handlingar
och beslutsförslag avseende delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport
med prognoser för årets utfall per april månads utgång.
Marginalerna inom driftbudgeten är små, därför måste resultaten i
verksamheterna följas med stor noggrannhet. Fastighetsavdelningen måste
skapa beredskap för att merparten av kostnaden för vattenskadan i
Törnströmska gymnasiet (ca 2 mkr) drabbar budgeten för
fastighetsunderhåll.
Beträffande investeringsbudgeten noteras ytterligare avvikelse avseende
om- och tillbyggnad av Sunnadalskolan. Avvikelsen om –1,4 mkr har
uppstått i huvudsak på grund av fortsatta brister i projekteringsunderlaget.
Även tillbyggnadskostnaderna Hasslö förskola och Ramdala bibliotek
beräknas avvika med –0,3 mkr respektive –0,2 mkr jämfört med budget.
För att kompensera avvikelsen utnyttjas som motpost delar av klumpanslaget för mindre fastighetsinvesteringar (0,8 mkr), investeringsobjekt
Saltöskolan (0,5 mkr) och delar av investeringsobjekt Bastasjö (0,6 mkr).
Dessa motposter kan utnyttjas utan allvarliga olägenheter.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna
2. att reducera omfattningen i årets underhållsplan för fastigheter med
motsvarande belopp som uppkomna kostnader för vattenskadan i
Törnströmska gymnasiet (ca 2,0 mkr) i det fall försäkringsersättning inte
utgår

26 maj 2003
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3. att uppkomna avvikelser inom investeringsprojekt om- och tillbyggnad
av Sunnadalskolan (1,4 mkr), tillbyggnad Hasslö förskola (0,3 mkr) och
tillbyggnad Ramdala skolbibliotek (0,2 mkr) kompenseras med motposter
från delar av klumpanslaget för mindre fastighetsinvesteringar (0,6 mkr),
investeringsobjekt Saltöskolan (0,5 mkr) och delar av investeringsobjekt
Bastasjö (0,6 mkr), samt
4. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 30 april 2003.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar

2003.467.109

Unknown
Borttagen:
Unknown
Borttagen:

... [1]

Unknown
Borttagen:

... [2]

Unknown
Borttagen:

... [3]
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Akten

§ 38
Yttrande över förslag till måldokument för etnisk mångfald
2003-2006
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat rubricerat förslag
till tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska förvaltningen har tagit del av förslaget och har inget att
erinra mot detsamma. Tekniska förvaltningen framhåller dock vikten
av utbildning/information till de inom respektive förvaltning som ska
fungera som kontaktperson/handledare för de praktikanter som placeras
på förvaltningarna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta tekniska förvaltningens yttrande och översända detsamma till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
_____

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen

1998.1289.219
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Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 39
Utredning om framtida behov och lokalisering av kajlägen på Verkö
Mot bakgrund av miljödomstolens beslut den 10 december 2003 att stoppa
utfyllnaden av vikarna Långa Lisa och Solviken för framtida hamnändamål, uppdrog kommunstyrelsen den 17 december 2002 § 155, åt
tekniska förvaltningen att utreda förutsättningar för alternativa
lokaliseringar. Samtidigt skulle en plan presenteras för hur studierna av
den s.k. ”Borgska spiggen” kan genomföras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 maj 2003 lämnat yttrande,
förslag till projektplan och beslutsförslag.
Tekniska förvaltningen föreslår, med stöd av projektplanen, att utredningsuppdraget genomförs inom ramen för EU-projektet SEB Trans Link
(2003-2006).
Hamnchef Hans Håkansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen
1. att godkänna redovisad projektplan och genomförandebeskrivning
2. att inom ramen för SEB Trans Link finansiera de utredningsaktiviteter
för Verköhamnen som beskrivs i projektplanens infrastrukturdel
3. att ansökan om bidrag, motsvarande 247 tkr/år i två år, för finansiering
av utvecklingskostnader för Verköhamnen innefattande forskning kring
den s.k. ”Borgska spiggen” inlämnas till Region Blekinge för åren 2003
och 2004, samt
4. att som delprojekt inom ramen för SEB Trans Link tidsmässigt
genomföra och samtidigt avsluta den termatiska fördjupning av
översiktsplanen som kommunfullmäktige fattat beslut om den 29 augusti
2002 § 105.
_____

Kommunledningsförvaltningen/näringslivsenheten
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2003.655.514
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§ 40
Betala P-avgift med mobiltelefon – provperiod
Mint AB är ett företag som marknadsför och säljer system för att göra det
möjligt att betala P-avgifter via mobiltelefon. Systemet fungerar så att den
som parkerar ringer upp ett visst telefonnummer och ”loggar in” sin
parkering. Efter avslutad parkering ”loggar man ut” på samma sätt,
varefter man får bekräftat med SMS sin utloggning och kostnad för
parkeringen.
Betalning sker via bensinkort, kontonummer eller mot faktura.
Mint AB har erbjudit kommunen att under en provperiod på sex månader
testa systemet (preliminärt den 1 juni – den 30 november 2003).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Samråd har skett med kommunledningsförvaltningens näringslivsenhet
och
kommunjuristen.
Gatuchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Rune Andersson (m) yrkar avslag på tekniska förvaltningens förslag.
Jörgen Johansson (c) med tillstyrkan av Claes-Urban Persson (s) och
John-Erik Danerklint (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rune
Anderssons yrkande om avslag. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
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Reservationer
Rune Andersson (m), Roland Löfvenberg (m), Jan Fälteke (fp) och
Reiner Fölster (fp) reserverar sig mot detta beslut.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att under en provperiod på sex månader, den 1 juni – den 30
november 2003, testa Mint AB:s system med betalning av P-avgifter via
mobiltelefon
2. att P-avgiften vid mobiltelefonbetalning enligt Mint AB:s system ska
vara 7 kronor/timme för samtliga kommunens avgiftsbelagda P-platser på
gatumark (Trossö), samt
3. att utvärdering av provet ska ske innan systemet eventuellt upphandlas
för permanent användning.
_____

Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2002.530.214
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§ 41
Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd i Karlskrona
Ett förslag till ändrad detaljplan för Västerudd, detaljplan för kv. Havfrun,
Hector m.fl., har varit föremål för behandling i tekniska nämnden den
25 februari 2003 § 13.
Marken ägs till större delen av kommunen, framförallt den östra delen,
medan den västra ägs av varvet genom Kockum AB. Planförslagets
omorientering av parkeringen medför att ett markbyte mellan kommunen
och varvet avtalsmässigt genomförts.
Enligt planförslaget planeras för ca 80 bostäder inom det aktuella området
och då på kommunens mark, fördelat på ca 33 stadsradhus och resten på
två flerbostadshus. På varvets mark, efter markbytet, konfirmeras
användningen som parkering.
Planen är nu på väg till kommunfullmäktige för antagande. En
förutsättning för antagande är dock att ett köpe- och exploateringsavtal
träffas med Skanska mark- och exploatering AB som byggherre och
exploatör för området.
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till köpe- och
exploateringsavtal med Skanska och skrivit till kommunstyrelsen med
förslag till godkännande av avtalet och förutsättningarna för utbyggnad av
vatten- och avlopp, samt fjärrvärme och el för området.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka ärendet angående köpe- och exploateringsavtal
och investeringsanmälan till kommunstyrelsen.
_____

Kommunstyrelsen
Äldreförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.647.287
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§ 42
Investeringstillstånd för ombyggnad av Lyckeby gamla kommunalhus
för äldreförvaltningens verksamhet
I syfte att förse verksamheterna med effektiva och ändamålsenliga lokaler
har en lokalöversyn gjorts. Översynen har resulterat i ett förslag att äldreförvaltningen flyttar sin hemtjänstexpedition med personalutrymmen från
Rosenborg till Lyckeby gamla kommunalhus.
Lokalerna i gamla kommunalhuset måste anpassas. De huvudsakliga
åtgärderna avser tillgänglighet för rörelsehindrade, elsäkerhet och
ventilation och är kostnadsberäknade till 1,4 mkr.
I samråd med äldrenämnden har tekniska nämnden tagit upp 1,0 mkr i
2003 års investeringsplan för ombyggnationen. Dessutom planeras 0,4 mkr
ur det ospecificerade anslaget för fastighetsinvesteringar tas i anspråk.
De förvaltningsinterna mellanhavandena regleras med internhyresavtal.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta hemställa hos
kommunfullmäktige
att investeringstillstånd meddelas för ombyggnation av Lyckeby gamla
kommunalhus för äldreförvaltningens verksamhet inom ramen 1,4 mkr.
_____
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§ 43
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 23 april 2003
Tekniska nämndens presidiers beslut, den 22 april 2003, § 31,
angående tillsättande av tjänst som fastighetschef vid tekniska
förvaltningen
Anbud
upphandling avseende
Ombyggnad och renoveringsarbeten i Ö Skärgården
Beslut
Tillsättande av tjänst som fastighetschef vid tekniska förvaltningen
Beslut att till ordinarie attestant i verksamheten 020 Byggnadsförvaltning
utse Håkan Franzén
Upplåtelse av offentlig plats 2003
2003-03-13
Rev 2003-04-24
Rev 2003-05-06
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 44
Meddelanden
1. Vägverkets beslut den 14 april 2003, beteckning EV 20-A 2003:1699
Beslut om statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2003 (objektnr 319512)
Dnr 2003.529.318
2. Vägverkets beslut den 10 april 2003, beteckning SA 60 A 2003:1393
Tillstånd att ansluta enskild utfartsväg från fastigheten Aspö 4:332 till
länsväg 707
Dnr 2003.528.318
3. Länsstyrelsens beslut den 11 april 2003, dnr 433-2640-03
Tillstånd till schaktning för byggande av gångväg norr om
Fredrikskyrkan
Dnr 2003.421.331
Kommunstyrelsens beslut den 8 april 2003
4. § 59
Budgetuppföljningsrapport den 28 februari 2003
Dnr 2003.332.042
5. § 62
Begäran om investeringstillstånd år 2003 för tekniska nämnden
Dnr 2003.37.042
6. § 64
Handlingsplan IT-vision för år 2003
Dnr 2001.995.005
7. Länsstyrelsens beslut den 16 april 2003, beteckning 555-227-03
555-1692-03
Underrättelse om driftstörning avseende pst Tallet i Rödeby samt
pst Kakelfabriken
Dnr 2003.538.352

8. Vägverket den 15 april 2003
Beslut särskild drift enskilda vägar
Dnr 2003.539.318
9. Länsstyrelsens beslut den 23 april 2003,
dnr 258-3066-03

Unknown
Borttagen: 1.
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Omprövning av beslut angående fråga om hastighetsbegränsning 50 km/tim på Rosenhillsvägen i Ramdala
Dnr 2002.1357.512
10.

Länsstyrelsens beslut den 25 april 2003,
dnr 258-321-03
Fråga om hastighetsbegränsning 50 km/tim utökas till att gälla hela
länsväg 692 i Holmsjö
Dnr 2003.149.512

Kommunfullmäktiges beslut den 24 april 2003
11. § 51
Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
Dnr 2002.1485.403
12. § 53
Begäran om investeringstillstånd år 2003 för tekniska nämnden
Dnr 2003.87.042
13 § 54
IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun
Dnr 2003.632.534
14. § 57
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003
Dnr 2002.622.004
15 § 62
Svar på motion om fler offentliga toaletter i Karlskrona
Dnr 2001.1143.299
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-15.
_____

§ 45
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Informationer, föredragningar och övrigt
1. Renhållningschef Karl-Johan Svärd informerar om anbud
upphandling avseende hämtning av hushållsavfall inom Karlskrona
kommun. Frågan ställd av Rune Andersson (m) vid tekniska nämndens
aprilsammanträde.
2. Ordföranden informerar om att han deltagit i Svenskt Vattens
föreningsstämma den 20-21 maj 2003.
3. Roland Löfvenberg (m) påpekar problem med gång- och fordonstrafik utanför bl.a. Glassiären på Stortorget. Ärendet överlämnas till
tekniska nämndens trafikutskott för utredning.
4. Jörgen Johansson (c) ställer fråga om hur Kommunals strejk påverkat
tekniska förvaltningen ekonomiskt.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
5. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande uppdrag från
kommunstyrelsen att se över enskilda vägars och vägföreningars ställning.
Enligt förvaltningschef Anders Jaryd kommer ärendet att behandlas vid
tekniska nämndens augustisammanträde.
6. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande försäljning av
skogsfastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges budgetdirektiv.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Tekniska förvaltningen kommer att ta fram ett förslag, 5 mkr 2003 och
5 mkr 2004. Förslaget kommer därefter att redovisas i tekniska nämnden.
7. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande framtagande av skötselplan för tätortsnära skogar.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan. Tekniska förvaltningen
kommer att ta fram ett förslag. Förslaget kommer därefter att redovisas i
tekniska nämnden.
_____

Unknown
Borttagen:
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 augusti 2003
§ 48 Äldreförvaltningens framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte klarar av
att sopsortera
§ 49 Förslag till budget 2004 samt plan för åren 2005-2006
§ 50 Revidering av tekniska nämndens delegationsförteckning
§ 51 Förnyad prövning av investeringstillstånd för ombyggnad av befintligt mottagningskök
vid Hasslö skola till tillagningskök
§ 52 Begäran om anslag och investeringstillstånd för om- och tillbyggnad av Skrävle skola
för förskoleverksamhet
§ 53 Enskilda vägar i Karlskrona kommun
§ 54 Förslag till femårsplan för byggande av enskilda vägar 2004-2008
§ 55 Remiss, vägverkets deluppdrag avseende enskilda vägar (delrapport till
BREV-utredningen)
§ 56 Motion avseende anläggande av gång- och cykelbana Lösens kyrka – Östra Torpskolan
§ 57 Detaljplan för del av Karlskrona 6:1 (Rosenholm)
§ 58 Omhändertagande och hantering av schaktmassor
§ 59 Projekt Koltrast – beviljande av medel för förstudiefaser samt antagande av projektplan
§ 60 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 61 Meddelanden
§ 62 Informationer
§ 63 Övrigt

26 augusti 2003

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 26 augusti 2003, kl. 14.00 - 16.30
sammanträdet ajourneras kl. 15.40-15.45

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
Ledamöter

Percy Blom (s)
Jörgen Johansson (c)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Gunhild Arvö (fp)

Övriga närvarande ersättare

2

Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Peter Rihs (kd)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Fastighetschef Håkan Franzén
Gatuchef Benny Ohlsson
Renhållningschef Karl-Johan Svärd § 48
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson § 57

sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 48-63

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 september 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
Mariette Karlsson

3

26 augusti 2003
Äldreförvaltningen för kännedom
Handikappförvaltningen för kännedom
Tekniska förvaltningen/renhållningsavdelningen
Akten

4

2003.1014.456

§ 48
Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte
klarar av att sopsortera
Äldreförvaltningen hemställer i skrivelse den 30 juli 2003
att tekniska förvaltningen i förslag till renhållningstaxa för 2004
bygger in en lämplig rabattform för pensionärer som behöver hjälp
med sopsorteringen vid hemtjänsten.
Enligt lagen får renhållningstaxan differentieras mellan olika
abonnemangstyper för att nå en god avfallshantering, men inte
subventioneras för olika abonnemang.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Renhållningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Yrkande
Gunhild Arvö (fp) m.fl. ”yrkar bordläggning av ärendet om taxa för
äldre och handikappade, som ej klarar sophanteringen tills vi erhållit
dom från Miljööverdomstolen, där dispens från extrakostnad för
sophämtning beviljats”. Bilaga 1.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Gundhild Arvös (fp) yrkande och
finner att nämnden beslutar bifalla detsamma.
Tekniska nämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar

2003.722.041
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Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 49
Förslag till budget 2004 samt plan för åren 2005-2006
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till budget 2004 med plan
för åren 2005-2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 juni, reviderad den 12
augusti 2003, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga har vid ett särskilt informationssammanträde
den 21 augusti 2003 redovisat respektive avdelnings förslag.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se
över möjligheten att prioritera investeringar i Saltö fiskhamn inom
föreslagen investeringsram för hamnverksamheten.
Jörgen Johansson (c) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
undersöka möjligheterna att överlåta idrottsplatserna till föreningslivet.
Jörgen Johansson (c) yrkar att försäljning av skog 2004 ska ske i enlighet
med den borgerliga fyrklöverns förslag till tilläggsbudget.
Rune Andersson (m) med stöd av den borgerliga gruppen yrkar bifall till
Johanssons förslag.
Åke Håkansson (s) yrkar avslag på Johanssons förslag.

Propositioner och beslut
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Ordföranden ställer först proposition på Jörgen Johanssons tilläggsyrkande
avseende Saltö fiskhamn.
Därefter ställer ordförande ställer proposition på Jörgen Johanssons
tilläggsyrkande avseende idrottsplatserna.
Tekniska nämnden bifaller Jörgen Johanssons två tilläggsförslag avseende
Saltö fiskhamn och idrottsplatserna.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Johanssons yrkande om
försäljning av skog 2004 mot Åke Håkanssons yrkande om avslag.
Tekniska nämnden beslutar enligt Åke Håkanssons förslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att återuppta planeringen för att återställa de ekonomiska
förutsättningarna för att upprätthålla en godtagbar underhållsnivå på de
anläggningar nämnden har förvaltningsansvar för,
2. att vid antagande av föreslagen investeringsbudget 2004 beakta
behovet av ökad kommunbidragsram för att täcka nämndens ökande
kapitalkostnader fr.o.m. budget 2005,
3. att utöka kommunbidragsramen med 2 000 000 kronor år 2004 för
att inleda undersökningar av och analyser med avseende på föroreningar i
de avfallsdeponier som enligt krav från regering och länsstyrelse skall
vara identifierade och vara under åtgärd före år 2005,
4. att beakta behovet av utökad kommunbidragsram för att täcka ökade
driftbidrag till vägsamfälligheter och ökade bidrag till beläggningar av
enskilda vägar samt plan- och förrättningskostnader som kan uppkomma
som en följd av kommande beslut med anledning av utredningen om
enskilda vägars ekonomiska ställning,
5. att tillfälligt utöka kommunbidragsramen med 400 000 kronor under
år 2004 för att upprätta handlingar för tillståndsprövning av
hamnverksamhet,

6. att utöka kommunbidragsramen med 200 000 kronor årligen
motsvarande minskade hamnintäkter på grund av fiskeristyrelsens beslut
att ytterligare begränsa fiskekvoter,
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7. att utöka kommunbidragsramen med 300 000 kronor på grund av
den nettokostnadsökning som blir följden av omdaningsprocessen i
oljehamnen,
8. att finansiera kostnaden för, den ur turistnäringssynpunkt angelägna,
utbyggnaden i gästhamnarna med ett kommunbidrag om 40 000 kronor år
2004 och planera för ett kommunbidrag om 80 000 kronor år 2005 och
180 000 kronor år 2006,
9. att inom den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten
medge ianspråktagande av eget kapital om 4 900 000 kronor år 2004 och
planera för ianspråktagande om 4 200 000 kronor år 2005 och 2 900 000
kronor år 2006,
10. att fastställa vatten – och avloppstaxa i enlighet med föreliggande
förslag, samt
11. att fastställa renhållningstaxa i enlighet med föreliggande förslag.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att uppdra åt tekniska förvaltningen att se över möjligheten att
prioritera investeringar i Saltö fiskhamn inom föreslagen investeringsram
för hamnverksamheten,
2. att uppdra tekniska förvaltningen att undersöka möjligheterna att
överlåta idrottsplatserna till föreningslivet, samt
3. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget för år 2004 och
plan för åren 2005-2006.
_____

Revisionen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2003.708.002
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§ 50
Revidering av tekniska nämndens delegationsförteckning
Tekniska förvaltningen har genomfört en översyn av gällande
delegationsordning och har i skrivelse den 27 maj 2003 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Ändringsförslagen är huvudsakligen av redaktionell
karaktär. I något fall föreslås anpassning till ändring i reglementet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa ny delegationsförteckning enligt redovisat förslag att gälla
från månadsskiftet som infaller närmast efter det att nämndens beslut
vinner laga kraft.
_____

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1173.291
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§ 51
Förnyad prövning av investeringstillstånd för ombyggnad av
befintligt mottagningskök vid Hasslö skola till tillagningskök
Detta beslut ersätter kommunfullmäktiges beslut den 28 november
2002, § 157, om anslag och investeringstillstånd.
Vid detaljplaneringen och under upphandlingen framkom väsentliga
avvikelser i jämförelse med den kostnadsberäkningen som låg till grund
för anslagsframställan och anhållan om investeringstillstånd. Dessutom
har det tillkommit önskemål om arbetsmiljöåtgärder och anpassningar
för att säkra matlagningen ur allergisynpunkt samt annat val av
utrustning.
Ombyggnaden aktualiseras med anledning av att de nya förskoleavdelningarna etableras på Hasslö med förutsättningen att skolans
kök ska producera samtliga måltider till såväl förskolan som grundskolan.
Barn- och ungdomsnämnden har i beslut den 18 juni 2003, § 75,
uppdragit åt tekniska nämnden att genomföra ombyggnad av befintligt
mottagningskök vid Hasslö skola till tillagningskök i enlighet med de
förändrade förutsättningarna.
Investeringsutgiften beräknas till 2 600 000 kronor. Investeringen
finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges tidigare anslagsbeslut
den 28 november 2002, § 157, om 1 000 000 kronor, samt genom
ianspråktagande av 1 600 000 kronor av kommunfullmäktiges
budgeterade investeringsram för nybyggnation av förskolelokaler.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 juli 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att ompröva tidigare meddelat investeringstillstånd för ombyggnad

26 augusti 2003

10

av mottagningskök vid Hasslö skola till tillagningskök,
2. att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av mottagningskök
vid Hasslö skola till tillagningskök intill ett belopp om 2 600 000
kronor, samt
3. att investeringen får finansieras inom ramen för kommunfullmäktiges
tidigare anslagsbeslut den 28 november 2002, § 157, om 1 000 000
kronor och genom ianspråktagande av 1 600 000 kronor av
kommunfullmäktiges budgeterade investeringsram för nybyggnation
av förskolelokaler.
_____

Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1026.291

26 augusti 2003

11

§ 52
Begäran om anslag och investeringstillstånd för om- och
tillbyggnad av Skrävle skola för förskoleverksamhet
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 juni 2002, § 48, i
att-sats 12 beslutat bedriva allmän förskola tillsammans med
familjedaghemsverksamhet i Skrävle. I samma paragraf, att-sats 21,
beslutar barn- och ungdomsnämnden att uppdra åt tekniska nämnden
att genomföra föreslagna lokaletableringar. I ett kompletterande
ställningstagande den 28 maj 2003, § 57, punkt 5, anger barn- och
ungdomsnämnden att etableringen ska ske genom om- och tillbyggnad
av Skrävle skola.
Byggnationen i skolbyggnaden avses inrymma förskoleklass upp till
år 3 och en förskoleavdelning, medan år 4-6 flyttas till den intillliggande församlingsbyggnaden.
Investeringen är kostnadsberäknad till totalt 2 500 000 kronor och
planeras genomföras med en utgift om 1 100 000 kronor under år
2003 och 1 400 000 kronor under år 2004.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att anvisa 1 100 000 kronor ur 2003 års budgeterade reserv för
byggnation av förskolelokaler samt anslå 1 400 000 kronor år 2004
för om- och tillbyggnad av Skrävle skola, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för om- och tillbyggnad
av Skrävle skola.
_____

26 augusti 2003

Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten
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2003.505.318

§ 53
Enskilda vägar i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen gav den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdrag att ”se över enskilda vägars och vägföreningars
ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala vägnätet
samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
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En rapport, daterad juni 2003, har ställts samman som redovisar nuvarande
förhållanden kring lagstiftning, ekonomiska bidragssystem och hur
väghållaransvaret fördelar sig mellan enskilt och kommunalt huvudmannaskap. I rapporten redovisar också en jämförelse med övriga kommuner
inom Blekinge län och med KKVH-kommunerna (Kalmar, Kristianstad,
Växjö och Halmstad). Fyra alternativa scenarier presenteras med
redovisning av ekonomiska effekter vid förstärkning av kommunalt bidrag
respektive kommunalt övertagande av driftansvar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvarig och utredare har vid ett särskilt
informationssammanträde den 21 augusti 2003 redovisat rapporten.
Yrkande
Arne Karnehov (kd) yrkar återremiss.
Sammanträdet ajourneras kl. 15.40-15.45.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Arne Karnehovs (kd) yrkande och
finner att nämnden beslutar bifalla detsamma.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet för att ytterligare utreda de juridiska aspekterna
om att starta upp vilande vägföreningar.
_____

Länsstyrelsen Blekinge län
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2003.949.318

§ 54
Förslag till femårsplan för byggande av enskilda vägar
2004-2008
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Länsstyrelsen Blekinge län har för yttrande översänt förslag till
femårsplan
för byggande av enskilda vägar 2004-2008.
Förslaget till femårsplanen finns även redovisat i den länstransportplan
som nu är ute på remiss, men med vissa kompletteringar vad gäller
kostnader, men också med tre nytillkomna objekt varav ett inom
Karlskrona kommun. Förslaget innehåller därmed tre objekt inom
Karlskrona kommun:
1. K31 Sibbamåla
2. K 395 Berntorp-Tornby
3. K 461 Utlängan
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag där förvaltningen tillstyrker förslag till
femårsplan, dock med tveksamhet för objekt K461 Utlängan, då
objektet knappast kan hänföras till trafik och säkerhet utan mera kan
ses som en miljöåtgärd d.v.s. att förbättra vattengenomströmningen
mellan Utlängan och Stenshamn.
Tekniska nämnden beslutar
1. att tillstyrka vägverkets förslag till femårsplan för byggande av
enskilda vägar 2004-2008,

2. att kommunala byggnadsbidrag härför lämnas i enlighet med gällande
kommunala bidragsregler d.v.s. ”i mån av tillgång på medel”, samt
3. att frågan om eventuellt utökade anslagsramar för bidragsgivning till
enskilda vägar prövas i samband med budgetarbetet för 2005.
_____
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Näringsdepartementet
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten
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2003.572.318

§ 55
Remiss, vägverkets deluppdrag avseende enskilda vägar
(delrapport till BREV-utredning)
Regeringen har uppdragit åt vägverket att utifrån BREV-utredningen
ytterligare studera vissa konsekvenser av utredningens förslag.
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Karlskrona kommun har erhållit rapporten på remiss.
Tidigare deluppdrag som studerats är:
27. Broar och färjor
28. Försvarets behov av vägar
Nu aktuellt uppdrag avser deluppdrag ”konsekvenser för glesbygdsbefolkningen”.
Tekniska nämnden har den 17 december 2001 avgett yttrande över
BREV-utredningen, varvid framförts synpunkter avseende bl.a. den
enskildes möjligheter att ombesörja en rationell väghållning, allmän
vägs betydelse för skogsnäring, samt betydelse för viss bygd m.m.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förvaltningen har, med hänvisning till
ovanstående yttrande, inga ytterligare synpunkter att anföra.
Tekniska nämnden beslutar
att avge yttrande till Näringsdepartementet avseende BREVutredningens delrapport ”konsekvenser för glesbygdsbefolkningen”
i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2003.671.312

§ 56
Motion avseende anläggande av gång- och cykelbana
Lösens kyrka – Östra Torpskolan
Karin Brunsberg (m) och Christer Frinäs (m) har inlämnat motion
avseende anläggande av gång- och cykelbana Lösens kyrka –
Östra Torpskolan.
Den i motionen föreslagna gc-vägen har behandlats i samband med
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tidigare skrivelser och motioner, senast 2002. I tekniska förvaltningens
förslag till investeringsbudget 2004-2006 finns den aktuella gc-vägen
upptagen med utförande 2004 och under förutsättning att planen
godkänns i samband med budgetarbetet kommer gc-vägen till utförande
angivet år. Förslaget innefattar endast åtgärder på det kommunala
vägnätet d.v.s. återstående del mellan Lösens kyrka och Riksvägen
(ca 250 m) berör statligt vägnät.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 juli 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen ska anses besvarad genom de synpunkter som redovisats
ovan.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2003.140.214

§ 57
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 27
juni t.o.m. den 8 augusti 2003.
Planen omfattar del av det området KA2 Vasallen AB förvärvat
av det militära övningsområdet i Rosenholm, samt del av det
område kommunen förvärvar av Vasallen för att utveckla ett
idrottscentrum i Rosenholm. Planens syfte är att detaljmässigt
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skapa förutsättningar för en ny användning av befintliga byggnader,
samt nyexploatering av idrottsanläggningar med ishall, badmintonhall och tennishall etc.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson och fastighetschef
Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka planförslaget.
_____

Revisionen
Tekniska förvaltningen/produktionsavdelningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2002.1725.007

§ 58
Omhändertagande och hantering av schaktmassor
Revisionen har granskat kommunens egen hantering av överskottsmassor
och lämnat ”Revisionsrapport FR-02” i ärendet med synpunkter på
hanteringen. Rapporten behandlar hanteringen av överskottsmassor från
kommunens egna anläggningsarbeten, varav en del av dessa massor går till
grovplanering av industrimark i Torskors.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Samråd har skett med tekniska förvaltningens
produktionsavdelning.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att beakta vad som anförts i revisionsrapporten,
2. att förstärka tillsynen och hanteringen av schaktmassorna, samt
3. att bemyndiga tekniska förvaltningen att fortsätta som hittills med
grovplaneringen av kommunens mark i framför allt Torskors.
_____

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
Tekniska förvaltningen/projekteringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1032.210

§ 59
Projekt Koltrast – beviljande av medel för förstudiefaser samt
antagande av projektplan
Utvecklingen av Pottholmsområdet innebär för kollektivtrafiken att nya
lösningar skapas för funktionerna omstigning mellan tåg och buss genom
att Kungsplan ersätts med en ny bussterminal på Blekingegatan intill
föreslaget resecentrum. Samtidigt föreslås en ny centrumhållplats där tre
alternativa lägen har studerats. Studien ledde till att Parkgatan/Landbrogatan förordades som ny centrumhållplats.
För att kunna utveckla detta nya centrala hållplatsläge i enlighet med
uppsatta mål har Blekingetrafiken och kommunen fått möjlighet att ingå i
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vägverkets försöksverksamhet för friare användning av statsbidrag till
kollektivtrafik. Projektet har döpts till Koltrast och står för kollektivtrafik
i attraktiv stadsmiljö. Projektets omfattning är från förstudie till genomförande och utvärdering. Försöket avser åren 2004-2005.
Ett idéförslag har upprättats och överslagsmässigt beräknats till 14,8 mkr .
Vägverket har i beslut den 18 december 2002 beviljat 5,3 mkr i
statsbidrag.
En projektplan är utarbetad. Avsikten är att genomföra projektet i tre steg.
steg 1
steg 2
steg 3

förstudie – fördjupad målbild och attitydundersökning
förstudie – rådslag med principförslag
genomförande och utvärdering

Som ett stöd åt förstudiefasen har tekniska högskolan haft i uppdrag att
utveckla en metod för attitydundersökning och rådslag där medborgarnas
synpunkter tillvaratas.
Att genomföra förstudiefaserna (steg 1 och 2) kostar 1,6 mkr, varav 0,8
mkr utgår i statsbidrag.
I tekniska nämndens budget för åren 2004 och 2005 föreslås en
investeringsram på 6,0 mkr för genomförande av projekt Koltrast.
Drifts-, underhålls- och kapitalkostnaderna har beräknats till 550 000
kronor och är inte finansierade i kommande driftsbudgetar år 2006 och
framåt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att hemställa hos kommunstyrelsen att besluta anslå 1,6 mkr för
genomförande av förstudiefaserna i projekt Koltrast, varav 0,8 mkr utgör
statsbidrag, samt
2. att anta förslag till projektplan för projekt Koltrast.
_____
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§ 60
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställda sammanträden maj och juni.

Anbud
upphandling avseende
Målningsprojekt 1
Målningsprojekt 2
Målningsprojekt 3
Målningsprojekt 4
Certifiering av miljöledningssystem enligt ISO 14001
Vägsläntsslåtter 2003-2005
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Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2003
2003-03-13
Rev 2003-06-03
Tecknande av hyresavtal avseende äldreboende i kv. af Klint.
Dnr 2003.832.293
Tecknande av hyresavtal avseende äldreboende i kv. Adlersten
Dnr 2003.831.293

Lokal trafikföreskrift p.g.a. ny verksamhet med nya öppettider i
affärslokal på Bredgatan
TN nr 19/03
Lokal trafikföreskrift p.g.a. nya busslinjesträckningar
Östra Köpmansgatan och Bengtsavägen
TN nr 20/03
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 61
Meddelanden
1. Kulturnämndens beslut den 6 maj 2003 § 40
Namnändring för enskild väg på Aspö
Dnr 2003.662.246
Kommunfullmäktiges beslut den 22 maj 2003
2. § 73
Investeringsbeslut och medel för ombyggnad av verkstadshall i
kv. Psilander
Dnr 2003.754.291
3. § 74
Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget
åren 2004-2006
Dnr 2003.722.041
4. § 75
Rosenholms idrottscentrum
Dnr 2003.755.210
5. Länsstyrelsens beslut den 4 juni 2003, dnr 521-3124-03
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Ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av en avloppspumpstationsbyggnad på fastigheten Hasslö 9:101
Dnr 2003.537.352
6. Vägverkets information angående beslut om statsbidrag enskilda
vägar. Aktuellt beslutsdatum den 16 maj 2003.
Dnr 2003.539.318

7. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 28 maj 2003, § 62
Nättrabyskolan – ny busslinga
Dnr 2002.843.511
8. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2003, § 103
Projekteringstillstånd för uppförande av särskilt boende i Bastasjö
etapp 2
Dnr 2003.219.287
9. Kommunstyrelsens beslut den 3 juni 2003, § 106
Godkännande av utredningsuppdrag om framtida behov och lokalisering av
kajläget på Verkö
Dnr 1998.1289.219
10. Regeringsbeslut den 28 maj 2003, N1999/78/IR
Framställning i fråga om väghållning för del av väg 28, delen E22 –
Verkövägen, samt Verkövägen till Karlskrona färjeterminal
Dnr 1996.97.311
11. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 juni 2003, § 155
Detaljplan för del av fastigheterna Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
Dnr 2003.556.214
12. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 18 juni 2003, § 75
Tillagningskök på Hasslö
Dnr 2002.1173.291
13. Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2003, dnr 555-3559-03
Underrättelse om driftstörning avseende nödutsläpp vid
Borgmästarekajen
Dnr 2003.901.351
14. Länsstyrelsens beslut den 26 juni 2003, dnr 555-4186-03
Underrättelse om driftstörning avseende Borgmästarekajen
Dnr 2003.902.351
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15. Länsstyrelsens beslut den 24 juni 2003, dnr 258-4964-03
Tillstånd till affischering inom Blekinge län inför folkomröstningen den 14 september 2003
Dnr 2003.905.308

Kommunfullmäktiges beslut den 18 juni 2003
16. § 86
Svar på motion om idrottshall på Trossö (kv. Urmakaren)
Dnr 2002.79.821
17. § 88
Svar på motion om användning av valstugorna
Dnr 2003.34.030
18. § 92
Revisionsberättelse för år 2002 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ
Dnr 2003.904.007
19. § 94
Anslagsframställan och investeringstillstånd för anläggande av
bussvändslinga vid Nättrabyskolan
Dnr 2002.1667.252
20. § 95
Köpe- och exploateringsavtal för Västerudd i Karlskrona
Dnr 2002.530.214
21. § 97
Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med
etnisk mångfald 2003-2006
Dnr 2003.467.109
22. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 juni 2003, § 172
Nybyggnad av avloppspumpstation på fastigheten Gullbernahult 32
Dnr 2003.920.352
23. Äldrenämndens beslut den 25 juni 2003, § 61
Ombyggnad av servicehuset af Klint
Dnr 2003.832.293
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24. Äldrenämndens beslut den 25 juni 2003, § 62
Nybyggnation av äldreboende i kv. Adlersten
Dnr 2003.831.293

25. Länsstyrelsens beslut den 30 juni 2003, dnr 343-4541-03
Godkännande av miljökonsekvensbeskrivning i Vägverkets projekt
Väg 673, Hasslö, informationsplats vid Näs
Dnr 2003.302.509
26. Hovrätten över Skåne och Blekinge, Avd 2, rotel 23
Utslag daterat den 10 juli 2003, Mål nr 1867-01
Överklagat avgörande Karlskrona tingsrätts, fastighetsdomstolen,
utslag 2001-06-15 i mål F 1045-00 ang. väg över Karlskrona Hasslö
8:127
Dnr 2000.1302.247
27. Vägverket den 16 juni 2003
Framställning i fråga om väghållning för del av väg 28, delen E 22
- Verkövägen, samt Verkövägen till Karlskrona färjeterminal
Lagfartsbevis
Dnr 2003.976.314
28. Länsstyrelsens beslut den 17 juli 2003, dnr 431-5414-03
Tillstånd till flyttning av milstolpe, RAÄ 53, i Wämöparken
Dnr 2003.961.872
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-28.
_____
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§ 62
Informationer
1. Rapport ”Personalnyckeltal 2003-04-30”
2. Budgetuppföljning maj 2003
3. Budgetuppföljning juni 2003
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 63
Övrigt
1. I samband med nästa sammanträde den 30 september planeras för en
heldag med besök på Nävragöls reningsverk, Johannishusåsen och
Rosenholm.
2. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande försäljning av
skogsfastigheter. Ett förslag kommer att redovisas vid nästa
sammanträde.
3. Björn Brunström (c) ställer fråga angående vassbekämpning i Sunna
kanal. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
4. Jörgen Johansson (c) ställer fråga om hur organisationen påverkas
p.g.a. minskade investeringar. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar
frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 september 2003
§ 64 Delårsbokslut och budgetuppföljning augusti 2003
§ 65 Bordlagt ärende avseende framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte
klarar
av att sopsortera
§ 66 Anslagsframställan och investeringstillstånd för förskolelokaler m.m. Spandelstorp,
Tving och Nättraby
§ 67 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 68 Meddelanden
§ 69 Informationer
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Plats och tid

Filmsalen, Rosenholm
Tisdagen den 30 september 2003, kl. 13.00 – 15.00

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
Ledamöter

Percy Blom (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Jan Fälteke (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Tommy Rönn (v)

Övriga närvarande ersättare

Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Prikkalainen (s)
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Fastighetschef Håkan Franzén § 66
Biolog Eva Steiner § 69
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
Markförvaltare Mikael Wirbrand § 69
Kulturchef Ivar Wenster § 69
Skogsvårdsstyrelsen Martin Petersson § 69
sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

§§ 64 - 69

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 oktober 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2003.332.042

§ 64
Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2003
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen har tekniska
förvaltningen upprättat delårsbokslut och avlämnat
budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets utfall per augusti
månads utgång. Uppföljningen omfattar numera även
investeringsbudgeten.
Förvaltningen har i skrivelse den 15 september 2003 anmält att tekniska
nämndens verksamhet (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse från
budget år 2003.
Marginalerna inom driftbudgeten är små, därför måste resultaten i
verksamheterna följas med stor noggrannhet. Fastighetsavdelningen måste
skapa beredskap för att merparten av kostnaden för vattenskadan i
Törnströmska gymnasiet (ca 2 mkr) drabbar budgeten för fastighetsunderhåll.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna,
2. att anpassa årets underhållsplan för fastigheter för att kompensera de
avvikelse som iakttagits inklusive uppkomna för vattenskadan i
Törnströmska gymnasiet (ca 2 mkr) i det fall försäkringsersättning inte
utgår, samt
3. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 31 augusti 2003.
_____

Äldreförvaltningen

2003.1014.456
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Handikappförvaltningen
Tekniska förvaltningen/renhållningsavdelningen
Akten

§ 65
Framställning om lägre avgifter för pensionärer som inte
klarar av att sopsortera
Äldreförvaltningen hemställer i skrivelse den 30 juli 2003
att tekniska förvaltningen i förslag till renhållningstaxa för 2004
bygger in en lämplig rabattform för pensionärer som behöver hjälp
med sopsorteringen vid hemtjänsten.
Enligt lagen får renhållningstaxan differentieras mellan olika
abonnemangstyper för att nå en god avfallshantering, men inte
subventioneras för olika abonnemang.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 augusti 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att avslå äldreförvaltningens begäran om att, i förslag till renhållningstaxa 2004, rabattera abonnemang för pensionärer som behöver
hjälp via hemtjänsten med sophanteringen, samt
2. att uppdra åt tekniska förvaltningen att biträda äldreförvaltningen
för att finna en praktisk lösning på frågan.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen

2003.1201.291
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Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 66
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förskolelokaler
m.m.
Spandelstorp, Tving och Nättraby
Barn- och ungdomsnämndens behov av utökade lokaler grundar sig på
den utökade verksamheten enligt lagen om allmän förskola för 4-5åringar, demografiska förändringar, ökat födelsetal och ökade volymer
som följd av nya lagar och maxtaxereformen.
Lagen om allmän förskola trädde i kraft den 1 januari 2003. Behovet av
fler platser är, trots de objekt som färdigställs under 2003, fortfarande
stort. Det är därför enligt BUN angeläget att nödvändiga utbyggnader
kan detaljplaneras under hösten 2003 för att stå klara snarast möjligt
under 2004. För att kunna möta kraven på färdigställandepunkter krävs,
med hänsyn till tidsåtgången för projektering och genomförande, beslut
om anslag och investeringstillstånd snarast möjligt.
Barn- och ungdomsnämndens uppdrag omfattar nedanstående
investeringar:
Objekt

Investering

Spandelstorp, nybyggnad för förskoleklass till och med år fem, samt fritidshem
totalt ca 800 m2
Förskoleverksamheten återgår till ursprungliga
lokaler

8 000

Tving, tillbyggnad ca 100 m2

1 200

Nättraby, ombyggnad av Villa Fehr

6 000
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ca 630 m2 2 st. nya avdelningar
Summa

15 200

Ovanstående investeringar finns upptagna i det förslag till
investeringsbudget för år 2004 som nu behandlas i budgetberedningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 september 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att till nybyggnad av lokaler för förskoleklass till och med år fem
och fritidshem i Spandelstorp anslå 8 000 000 kronor
2. att till nybyggnad om 100 m2 för förskoleverksamhet i Tving anslå
1 200 000 kronor
3. att till ombyggnad av Villa Fehr i Nättraby för två nya förskoleavdelningar anslå 6 000 000 kronor
4. att anslagsgivningarna finansieras inom investeringsreserven för
förskolelokaler om 20 000 000 kronor som föreslås i 2004 års budget,
samt
5. att meddela omedelbart investeringstillstånd för de angivna
investeringsprojekten.
_____
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§ 67
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 augusti 2003
Anbud
upphandling avseende
Armaturbyte inom Karlskrona kommun 2003
Målningsprojekt 5
Målningsprojekt 6
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2003
2003-03-13
Rev 2003-08-14
Lokal trafikföreskrift efter genomgång av avgiftsbelagd parkering på
Trossö
TN nr 22/03
Lokal trafikföreskrift p.g.a ny busslinjesträckning
TN nr 23/03
Lokal trafikföreskrift p.g.a. filminspelning
TN 24/03
Ansökan om undantag från bestämmelse om högsta tillåtna hastighet vid
särskilt bromsprov för motorcykel. Förlängning av tidigare dispens.
TN 25/03

Lokal trafikföreskrift p.g.a. marknad i Kristianopel
TN 26/03
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Lokal trafikföreskrift p.g.a. vägarbeten Stationsvägen, Rödeby
TN 27/03
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra korttidsparkering till
livsmedelsbutik m.m. i Spandelstorp.
TN 29/03
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Karlskrona Runt
TN 30/03
Lokal trafikföreskrift p.g.a. fastighetsbyggnation Stenbergsgränd och
Norra Smedjegatan
TN 31/03
Svar på ersättningsanspråk avseende mopedolycka den 29 juni 2003
Tunnel under E22:an, lerig körbana p.g.a. nederbörd.
Dnr 2003.951.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 68
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2003, § 119
Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
Dnr 2002.772.020
2. Kommunstyrelsens beslut den 12 augusti 2003, § 122
Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003
Dnr 2003.332.042
3. Länsstyrelsens beslut den 25 augusti 2003,
Dnr 482-2195-03
Statsbidrag till biologisk återställning för byggande av vandringsväg i Nättrabyån vid Tving
Dnr 2003.367.435
4. Vägverkets beslut den 28 augusti 2003
Särskild drift enskilda vägar
Dnr 2003.539.318
5. Länsstyrelsen beslut den 1 september 2003 A27142
Licens efter älg
Dnr 2003.1130.434
6. Äldrenämndens beslut den 27 augusti 2003, § 77
Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet
Dnr 2003.1136.293
7. Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2003, § 114
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003
Dnr 2003.499.026

8. Kommunfullmäktiges beslut den 28 augusti 2003, § 117
Begäran från tekniska nämnden om investeringstillstånd för
ombyggnad av Lyckeby f.d. kommunalhus för äldrenämndens
verksamhet
Dnr 2003.647.287
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9. Handikappnämndens beslut den 27 augusti 2003, § 61
Särskilt utredningsuppdrag angående ny gemensam verksamhet
Dnr 2003.1136.293
10. Länsstyrelsen beslut den 8 september 2003
Dnr 562-5013-03 1080-137
Dispens från förbudet mot att deponera utsorterat brännbart avfall
Dnr 2003.788.452
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 27 augusti 2003, § 91
Etablering av ny f-9 skola i centrala Karlskrona
Dnr 2003.1178.212
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-11.
____
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§ 69
Informationer
1. Förvaltningschef Anders Jaryd redovisar ekonomiska effekter p.g.a.
kommunals strejk våren 2003. PM delas ut.
2. Vassbekämpning Sunna kanal. Förvaltningschef Anders Jaryd
informerar.
3. Inventering och allergirond i högstadie- och gymnasieskolor
Karlskrona kommun
Redovisning projekt 3 B:
”Inventering samt allergienkät till daghem och skolor” delas ut.
4. Stadsmiljörådets Agenda för staden
Kulturchef Ivar Wenster informerar.
5. Inventering tätortsnära skogar pågår och beräknas vara klar
sommaren 2004. Åtgärder kommer att påbörjas vintern 2003.
Martin Petersson, skogsvårdsstyrelsen informerar.
6. Försäljning av skogsfastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges
direktiv. Markförvaltare Mikael Wirbrand informerar.
7. Lyckebyåns Vattenförbund
Biolog Eva Steiner informerar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 oktober 2003
§ 70 Gratis parkering för miljöfordon
§ 71 Förslag till revidering av trafikreglering för Ronnebygatan
§ 72 Enskilda vägar i Karlskrona kommun
§ 73 Motion angående otrygghet i kommunens parker och gator
§ 74 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 75 Meddelanden
§ 76 Informationer
§ 77 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdagen den 28 oktober 2003, kl. 14.00 – 15.00
sammanträdet ajourneras kl. 14.25-14.45

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Gunhild Arvö (fp)
Sven Wallfors (m)

Övriga närvarande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Peter Rihs (kd)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Gatuchef Benny Ohlsson

sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera
Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 70 - 77

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 november 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2003.269.514

§ 70
Gratis parkering för miljöfordon
I en motion har Jan Johansson (kd) föreslagit att kommunen ska införa
gratis parkering för miljöfordon på de kommunala parkeringsplatserna (inkl. parkeringshus).
I Karlskrona finns sedan 1990 P-skivan till en kostnad av 250 kronor/
månad inklusive moms.
Tekniska förvaltningen föreslår i en skrivelse daterad den 13 augusti 2003
att P-skivan blir avgiftsfri för miljöbilar. En gratis P-skiva som gäller max
tre år ska kunna erhållas för varje godkänd miljöbil efter särskild ansökan
till tekniska nämnden.
Trafikutskottet har den 23 september 2003, § 22, lämnat yttrande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2003 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att besluta att gratis parkering för miljöfordon ska införas,
2. att besluta att uppdra till tekniska nämnden att fastställa lokala trafikföreskrifter och övriga regler för miljöfordon, samt
3. att motionen därmed är besvarad.
_____

Kommunstyrelsen

1999.681.311
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Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

§ 71
Förslag till revidering av trafikreglering för Ronnebygatan
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2001, § 108, att
försörjningstrafiken regleras till och från Ronnebygatan mellan
kl. 05.00-11.00 med undantag av transporter med färdtjänst.
Erfarenheter under de gångna två åren visar att det även föreligger ett
behov av försörjningstrafik kvällstid för både boende och näringsidkare.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2003 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att varuleveranser till gågatan får ske även kvällstid kl. 18.00-21.00,
samt
2. att uppdra åt tekniska nämnden att ändra lokala trafikföreskrifter i
enlighet med första att-satsen.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen

2003.505.318
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Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 72
Enskilda vägar i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsen gav den 4 juni 2002, § 87, tekniska nämnden
utredningsuppdrag att ”se över enskilda vägars och vägföreningars
ställning och möjligheter att jämställas med det kommunala vägnätet
samt att göra en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna”.
En rapport, daterad juni 2003, har ställts samman som redovisar
nuvarande förhållanden kring lagstiftning, ekonomiska bidragssystem
och hur väghållaransvaret fördelar sig mellan enskilt och kommunalt
huvudmannaskap.
I rapporten redovisas också en jämförelse med övriga kommuner inom
Blekinge län och med KKVH-kommunerna (Kalmar, Kristianstad, Växjö
och Halmstad). Fyra alternativa scenarier presenteras med redovisning av
ekonomiska effekter vid förstärkning av kommunalt bidrag respektive
kommunalt övertagande av driftansvar.
Rapporten överlämnades i slutet av juni till tekniska nämndens
ledamöter, kommunstyrelsens gruppledare och samtliga vägföreningar.
Verksamhetsansvarig och utredare har vid ett särskilt
informationssammanträde den 21 augusti 2003 redovisat rapporten.
Tekniska nämnden behandlade rapporten och dess förslag den 26 augusti
2003, § 53, varvid beslutades att återremittera ärendet för att utreda de
juridiska aspekterna om att starta upp vilande vägföreningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2003 tillstyrkt
förslaget.
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Yrkanden
Arne Karnehov (kd) yrkar
1. att informationsmöte bör hållas i Karlskrona och Rödeby med hänsyn
till utredning ”Enskilda vägar i Karlskrona kommun”,
2. att tekniska förvaltningen bör i samråd med vägföreningar och juridisk
expertis undersöka ansvar- och rättvisefrågor i kommunen,
3. att ett offentlig möte bör hållas i Rödeby rörande den juridiska
aspekten, samt
4. att ärendet enskilda vägar bör vara vilande intill punkt 1-3 utklarats.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på Arne Karnehovs tilläggsyrkanden 1-3
och finner att nämnden beslutar avslå desamma.
Tilläggsyrkande 4 faller med hänvisning till ovanstående beslut.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att öka den kommunala bidragsnivån till samfällighetsföreningars
vägar inom tätort från 70% till 100% m (lägre procenttal, 70% och 40%
föreslås gälla i områden med blandad bebyggelse respektive fritidsbebyggelse),
2. att ökningen genomföres i två steg fr.o.m. verksamhetsåret 2004
d.v.s. utbetalning 2005 och 2006 (årlig kostnad 2006 beräknas till
450 tkr/år),
3. att kommunala bidrag till vägsamfälligheter (landsbygdsvägar) ökas
från planerade 10 % 2004 till maximalt 40% (tillsammans med
statsbidrag maximalt 100%),
4. att ökningen genomföres fr.o.m. verksamhetsåret 2004,
5. att kommunalt beläggningsbidrag till samfällighetsföreningars vägar
inom tätorter prövas av tekniska nämnden vid varje budgettillfälle,
6. att upphöra med kommunal väghållning inom Rödeby samhälle och
därmed aktivera Rödeby vägförening,

7. att genom planändringar och marklösen fullfölja övergång till
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kommunalt väghållningsansvar inom Lyckeby och Torskors,
8. att uppdra till tekniska nämnden att fatta beslut om reviderade
bidragsregler i enlighet med ovan,
9. att anvisa 1,0 mkr i budget 2004, som engångsinsats till
förstärknings- och beläggningsarbeten inom Rödeby vägförenings
verksamhetsområde,
10. att med anledning av ändrade kommunala bidragsregler planera
för utökad kommunbidragsram till tekniska förvaltningen år 2005 med
595 tkr och år 2006 med 1 190 tkr, samt
11. att efter nuvarande planperiod ha för avsikt att utöka
kommunbidragsramen med 2,7 mkr till år 2010.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/parkavdelningen
Akten

2003.243.310
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§ 73
Motion angående otrygghet i kommunens parker och på gator
Carl-Göran Svensson (m) har i en motion pekat på otryggheten för
människor som vistas i parker, på gator, innergårdar och kulvertar och
menar att problemen kan lösas genom att förbättra belysningen på
strategiska platser och att genomföra röjning och beskärning bland
buskar och träd. Detta bör ske inte bara i stadskärnan utan i hela
kommunen.
I motionen föreslås att man undersöker möjligheten att låta studenter på
linjen för fysisk planering utföra uppgiften (inventering och
åtgärdsförslag) som examensarbete i samråd med kommun och polis.
Därefter bör erforderliga medel anvisas för genomförande av föreslagna
åtgärder.
Tekniska nämnden har erhållit motionen från samhällsbyggnadsförvaltningen för yttrande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 oktober 2003 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka Carl-Göran Svenssons motion om att undersöka
möjligheten att låta studenter på linjen för fysisk planering som examensuppdrag inventera och upprätta åtgärdsförslag i enlighet med motionens
intentioner.
_____

28 oktober 2003 10

§ 74
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 23 september 2003
Anbud
upphandling avseende
Vädertjänster 2003-2004, 2004-2005
Inköp av 1 st. saltspridare
Inköp av 1 st. 2-axlad lastbil
Inköp av 64 fat Ice-Foe
Inköp av 1 st. Holder C-Track 3,58
Beslut
Utökade torghandelstider söndagarna 30 november och 21 december
2003 kl. 11.00-18.00.
Högabergsgatan
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra för rörelsehindrade att besöka
lokaler hyrda av bl.a.Frösunda Assistans.
TN 33/03
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 75
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 september 2003, § 227
Ny detaljplan för del av kvarteret Munspelet m.fl. Spandelstorp
Dnr 2003.1213.214
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 september 2003, § 228
Detaljplan för del av fastigheten Munspelet 1 och 2, Spandelstorp
Dnr 2003.1213.214
3. Handikappnämndens beslut den 30 september 2003, § 67
Förslag till principer för hyressättning inom handikappförvaltningens
särskilda boenden samt ändring av maxtaxa vad gäller boendekostnaden
Dnr 2003.1294.282
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1- 3.
____
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§ 76
Informationer
1. Budgetuppföljning september 2003
2. Personalnyckeltal 2:a tertialet 2003
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 77
Övrigt
1. Åke Håkansson (s) tar upp frågan angående bussvändslinga vid
Nättrabyskolan, samt utbyggnad av cykelbana vid Krutviken.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågorna.
2. Tommy Rönn (v) ställer fråga beträffande parkeringssituationen
vid konserthuset. Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.
3. Roland Löfvenberg (m) påpekar trafikproblem i korsningen
N Smedjegatan/Stortorget. Problemen är störst under sommartid.
Gatuchef Benny Ohlsson svarar.
4. Nästa sammanträde blir den 25 november. Plats Oskarsvärn.
I samband med sammanträdet kommer nämnden att göra ett studiebesök vid
Koholmens reningsverk.
_____

25 november 2003 1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 november 2003
§ 78 Sammanträdesplan 2004 för tekniska nämnden
§ 79 Budgetuppföljning oktober 2003
§ 80 Detaljplan för del av Karlskrona 3:3 (f.d. 6:1), Rosenholm, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 81 Detaljplan för del av kv. Munspelet 1, 2, 3, m.fl. Spandelstorp, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 82
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 25 november 2003, kl. 13.00 – 13.30

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lahte (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Jan Fälteke (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v) §§ 82-85

Tjänstgörande

ersättare

Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v) §§ 78-81

Övriga närvarande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Tommy Rönn (v) §§ 82-85

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson § 81

sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera

Arne Karnehov

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Arne Karnehov

§§ 78-85

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 december 2003 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Samtliga nämnder
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1116.100

§ 78
Sammanträdesplan 2004 för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan
för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2004.
_____

Kommunstyrelsen

2003.332.042
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 79
Budgetuppföljning oktober 2003
Tekniska förvaltningen har i skrivelsen den 11 november 2003 anmält att
tekniska nämndens verksamhet (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse
från budget år 2003.
Hamnverksamhet, skattefinansierad
Björn Brunström (c) ställer fråga om vilket ekonomiskt resultat skogsprodukthanteringen i Verköhamnen har givit.
Frågan kommer att besvaras vid nämndens decembersammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning oktober 2003.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen

2003.140.214
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Akten

§ 80
Detaljplan för del av Karlskrona 3:3 (f.d. 6:1), Rosenholm
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit utställd för granskning under tiden 26
september t.o.m. den 24 oktober 2003.
Planförslaget har tidigare varit föremål för behandling i tekniska
nämnden,
både under programsamrådet och samrådet, utan erinran från nämndens
sida.
Planförslag omfattar och berör i huvudsak den satsning på ett idrottscentrum i form av ishockeyhallar, tennis etc. kommunen gör på
Rosenholm.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 november 2003 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen

2003.1213.214
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Akten

§ 81
Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1,2,3, m.fl. Spandelstorp,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 20 oktober
t.o.m. den 17 november 2003.
Området omfattas delvis av en gällande plan från 1977 och som medger
område för byggnation med flerbostadshus samt delvis en plan från 1974
som medger område för allmänt ändamål, park.
Efterfrågan på flerbostadshus i kommunen är ringa medan efterfrågan på
småhustomter har ökat. Föreliggande planförslag syftar till att möjliggöra
byggande av friliggande småhus och totalt redovisar planen 42 tomter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 november 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 november 2003 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Representant för projektet ”Bebo landsbygden i Karlskrona”
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen

2003.302.318
(KS 2003.94.318)
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Akten

§ 82
Framställning från projektet ”Bebo landsbygden i Karlskrona”
Representant för rubricerade projekt har i skrivelse daterad den 1 februari
2003 hemställt om att kommunen ska öka den kommunala bidragsgivningen till samfälligheter (landsbygdsvägar) från nuvarande 10 %
(2004) till 40 %, samt att återställa en oljegrusfond på 2 mkr.
Tekniska förvaltningen har tidigare erhållit i uppdrag av kommunstyrelsen
att utreda enskilda vägars situation i förhållande till kommunala vägar.
Denna utredning är nu klar och med den följer förslag till ökade
kommunala bidrag avseende samfällighetsföreningar (tätortsvägar) och
samfälligheter (landsbygdsvägar). Förslaget innebär trappstegsvisa
höjningar i bidragen för att på sikt ge de enskilda väghållarna totalt
100 % i driftbidrag (inklusive statsbidrag).
Beträffande beläggningsbidrag föreslås i första hand bidrag till tätortsvägar, men bidragsnivåer beslutas av tekniska nämnden vid varje
budgettillfälle.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 oktober 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 17 november 2003 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att med hänvisning till ovanstående samt utredningens förslag och
kommande beslut anse att framställningen från projektet ”Bebo
landsbygden i Karlskrona” besvarad.
_____
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§ 83
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
upphandling avseende
Snöröjning vintersäsongen 2003/2004 med option på ytterligare en
vinterperiod.
Inköp av 1 st. lastbil VW LT35
D-hytt 2004 stensättarebil
Inköp av 1 st. rörläggarebil VW LT35
Skåp med förhöjt tak
Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. ombyggnad av servicehuset af Klint
TN 34/03
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra besöksparkering till bl.a.
affärsverken.
TN 37/03
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra besöksparkering till
Karlskronapraktiken m. fl. verksamheter
TN 38/03

Lokal trafikföreskrift efter ansökan om utökad tid för ”skol-30” vid
Tvings skola
TN 39/03
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Lokal trafikföreskrift för att förbättra framkomligheten på Styrmansgatan
TN 41/03
Rune Andersson (m) tar upp fråga beträffande snöröjning
vintersäsongen 2003/2004.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 84
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 9 oktober 2003,
Jaktområdets registreringsnummer A 27142
Registrering av område för älgjakt enligt 33 § jaktlagen (1987:259) och
3 § jaktförordningen (1987:905)
Dnr 2003.1130.434
Kommunstyrelsens beslut den 7 oktober 2003
2. § 136
Kommunala val
Dnr2003.1314.102
3. § 138
Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av
budgetprocessen
Dnr2003.1315.007
4. § 139
Yttrande till Vägverket om objektlistor för mindre väginvesteringar i
länstransportplanen
Dnr 2003.928.510
5. § 140
Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Dnr 2003.1313.004

6. § 141
Projekt önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport
Dnr 2001.1361.020
7. § 142
Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002
Dnr 2003.1316.004
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8. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2003
Dnr 258-3634-03
Stopplikt för förare på väg 761 (Ekenabben), Sturkö, som ämnar färdas in
på väg 738 (Djupasundsvägen)
Dnr 2003.695.511
9. Brev till kommunledningsförvaltningen, Roger Lindberg, daterat den
20 oktober 2003, angående ”valstugor” på Fisktorget
Dnr 2003.34.030
10. Vägverkets beslut den 23 oktober 2003,
beteckning SA 60 A 2003:5151
Tillstånd att ansluta enskild väg till allmän Johannishus 1:2
11. Länsstyrelsens beslut den 28 oktober 2003, dnr 555-7355-03
Driftsstörning avseende nödutsläpp på grund av strömavbrott
Koholmens reningsverk
Dnr 2003.1411.351
Kommunfullmäktiges beslut den 23 oktober 2003
12. § 132
Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
Dnr 2003.332.042
13. § 133
Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006
samt riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl
Dnr 2003.1451.760
14. § 134
Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Dnr 2001.844.160

15. § 135
Ombyggnad av kök vid Hasslö skola
Dnr 2002.1173.291
16. § 136
Om- och tillbyggnad av Skrävle skola
Dnr 2003.1026.291
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17. § 137
Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003
Dnr 2003.622.004
18. § 139
Svar på motion om redovisning av parkeringssituationen på Trossö
samt tillämpning av ny parkeringsnorm vid planläggning på Trossö
Dnr 2002.22.514
19. § 140
Svar på motion om gång- och cykelbana mellan Lösen och Östra Torp
Dnr 2003.671
20. Länsstyrelsens beslut den 31 oktober 2003, dnr 258-8100-03
Temporär hastighetsbegränsning delar av riksväg 28
den 6 december – den 7 december 2003, kl. 09.30-19.00.
Dnr 2003.1456.512
21. Länsstyrelsens beslut den 6 november 2003
Dnr 555-1739-02 1080-60-005
Periodisk besiktning för Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2003.1467.351
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-21.
_____
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§ 85
Övrigt
1. Rune Andersson (m) överlämnar kopia av skrivelser från Ramdala
Moderatförening ”Städa upp i Ramdala”. Skrivelserna är insända till
tekniska nämnden den 7 februari 2003 respektive den 24 november 2003.
2. Björn Brunström (c) ställer fråga beträffande parkeringsproblem på
Tromtögatan.
John-ErikDanerklint (s) ordförande i trafikutskottet och Åke Håkansson
(s) ledamot i trafikutskottet besvarar frågan.
3. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande försäljning av skogsfastigheter.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
4. Sune Johansson (s) ställer fråga beträffande eventuell byggnation vid
Aspö Mad.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
I samband härmed efterlyser Jörgen Johansson (c) samarbetsforum mellan
nämnderna när det gäller bl.a. planfrågor.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
5. Lola Sellberg (s) ställer fråga beträffande tågtrafik till Verkö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____

