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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 januari 2004
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 januari 2004 kl.14.00 – 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)
Jan Fälteke (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)

Övriga närvarande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson kl.14.20-14.45
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.00-14.30
Markförvaltare Mikael Wirbrand kl. 14.00-14.30
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson
kl. 14.00 –14.30
VA-chef Kenneth Johansson

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Jan Fälteke

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jan Fälteke

§§ 1-7

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 januari 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunfullmäktige för kännedom
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1634.253

§1
Försäljning av skogsfastigheter
Tekniska förvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att
försälja ej tätortsnära skogsfastigheter. I en första etapp har tre
skogsskiften utbjudits till försäljning. Dessa områden är LösensÄlmtamåla 2:2 med del av Lösens-Älmtamåla 2:3 (område 1),
Långelycke 1:4 och Germundsmåla 1:9 (område 2), samt Biskopsberg
2:1 med delar av Vedeby 2:3, 13:1 och 22:1 och del av Vedebylund
1:1 (område 3). Områdena omfattar tillsammans ca 210 hektar skogsmark.
Enligt framtaget köpeavtal föreslås område 1 försäljas för 3 500 tkr, samt
att område 2 försäljs för 1 777 tkr. Område 3 föreslås försäljas för 1 950
tkr.
Det bokförda värdet på skogsmarken uppgår till 2 100 tkr, vidare avgår
317 tkr till mäklararvode samt pågående lantmäteriförrättningar. Med en
total köpeskilling om 7 227 tkr utgör resterande 4 810 tkr försäljningsvinst. Till detta ska läggas en nettointäkt om 550 tkr för utförd avverkning inom områdena innan försäljningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 december 2003 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Markförvaltare Mikael Wirbrand föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna försäljningen av redovisade skogsfastigheter.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2003.1719.214
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Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

§2
Detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23 och 1:160,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 19 december 2003 t.o.m. den 21 januari 2004.
Planområdet är beläget i Holmsjö, sydväst om distriktssköterskemottagningen. Planområdet består till största delen av tidigare icke
planlagd mark. Till viss del omfattas området av en gällande plan från
1990. Fastigheten Bakareboda 1:23 ägs av Karlskrona kommun och
Bakareboda 1:160 ägs av Karlskronahem AB.
Syftet med planen är att möjliggöra ett äldreboende i Holmsjö i anslutning
till befintlig distriktssköterskemottagning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 januari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Kommunledningsförvaltningen/näringslivsenheten
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2004.0012.315
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§3
Betala P-avgift med mobiltelefonen – Mint AB
Tekniska nämnden beslutade den 26 maj 2003, § 40, att under en
provperiod testa Mint AB:s system med betalning av P-avgifter via
mobiltelefon. Perioden är nu över och tekniska förvaltningen har
gjort en utvärdering av provet. Systemet fungerar bra och är enkelt
att använda både för den som parkerar och för övervakning.
Kostnaderna för Karlskrona kommun att ansluta sig permanent till
Mint AB uppgår till ca 20 tkr i engångsavgift (rabatterad kostnad)
och 4 % på uppräknat belopp för parkering d.v.s. ungefär samma
kostnad som nuvarande myntuppräkning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 januari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska förvaltningen som ett komplement till nuvarande
betalsystem med biljettautomater även ska använda Mint AB:s
system för telefonparkering.
_____
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§4
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Lokal trafikföreskrift av trafiksäkerhetsskäl
Titanvägen (Torskors)
TN 49/03
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra korttidsparkering till
livsmedelsbutik m.m. Byggmästaregatan
TN 50/03
Upphandling av TV-inspektion
Förlängning av option
Dnr 2003.1641.340
Skadeståndskrav p.g.a. vattenskada vid källaröversvämning
Dnr 2004.0010.108
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§5
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 16 december 2003, dnr 555-8622-03
Driftsstörning på grund av stopp i inkommande ledning till pst Moo
Dnr 2003.1700.352
2. Kulturnämndens beslut den 16 december 2003, § 109
Program för förnyelse av Hoglands Park
Dnr 2003.462.219
3. Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 17 december 2003, § 135
Rapport angående erbjudande till fastighetsägaren för Fur beträffande
säkerhet och besittningsskydd, samt svar från fastighetsägaren
Dnr 2003.731.293
Äldrenämndens beslut den 17 december 2003
4. § 120
Delrapport av utredning alternativ användning av Servicehuset Pantern
Dnr 2003.1728.293
5. § 121
Redovisning av planering nytt äldreboende i Holmsjö
Dnr 2003.1727.293
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2003
6. § 149
Principer för redovisning av investeringar
Dnr 2003.1738.040
7. § 150
Investeringar i nya förskolelokaler i Spandelstorp, Tving och Nättraby
Dnr 2003.1201.291

8. § 151
Svar på motion om gratis parkering för miljöfordon
Dnr 2003.269.514
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9. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 17 december 2003, § 126
Förbättringar i Rosenfeldtskolan
Dnr 2003.1620.291
10. Länsstyrelsen Blekinge län, 2003-12-19, dnr 501-7314-02
Regionala miljömål för Blekinge län
Dnr 2002.1485.403
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-10.
_____
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§6
Informationer
1. Planerat arbete tätortsnära skogar
Markförvaltare Mikael Wirbrand informerar.
2. Tekniska nämndens bostadslägenhetsinnehav
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
3. Gränsvärde för fluorid i dricksvatten
VA-chef Kenneth Johansson informerar.
_____
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§7
Övrigt
1. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga angående gång- och cykelväg
Krutviken.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. John-Erik Danerklint (s) informerar om organisationsförändring inom
polismyndigheten, vilket innebär att Sture Nilsson som varit representant
i trafiksäkerhetsgruppen kommer att övergå till annan tjänst.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att tillskriva polismyndigheten angående
fortsatt samarbete och representation i trafiksäkerhetsgruppen.
3. Förvaltningschef Anders Jaryd framför ett varmt tack för uppvaktning
i samband med högtidsdagen.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 24 februari 2004
§ 8 Bokslut för tekniska nämnden 2003
§ 9 Översyn av vaktmästeriorganisationen
§ 10 Rivning av nedre byggnaden på Kungsmarksskolan
§ 11 Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar i Rosenfeldtskolan
§ 12 Tecknande av hyreskontrakt med fastighetsbolaget Vintern angående äldreboende i
Holmsjö
§ 13 Medborgarförslag
Förbjud all mopedtrafik på cykel- och gångvägarna i Hässlegården – Spandelstorp –
Lyckeby. Förbudet ska gälla alla typer av mopeder, både registrerade och oregistrerade
§ 14

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 15

Meddelanden
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 24 februari 2004 kl.14.00 – 14.40

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)
Sven Wallfors (m)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson §§ 8-12
Fastighetschef Håkan Franzén §§ 8-12
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Günter Dessin

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Günter Dessin

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

§§ 8-15

februari 2004 anslagits på

24 februari 2004 4
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.80.042

§8
Bokslut för tekniska nämnden år 2003
Tekniska förvaltningen har den 10 februari 2004 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för år
2003.
Tekniska nämndens totala resultat är +1,0 mkr. Budgeten upptog ett
resultatkrav om –1,0 mkr. Avvikelsen jämfört med budget är därmed
+2,0 mkr.
Resultatet påverkas i hög grad av ett par poster utöver den normala
förvaltningen. Nettoeffekten av försäkringsersättningen och nedskrivningskostnaden för den brunna gymnastiksalen på Pottholmen påverkar
resultatet positivt med +6,5 mkr. Dessutom innehåller bokslutsresultatet
nedskrivningskostnad för den rivningsaktuella skolbyggnaden vid
Kungsmarksskolan. Nedskrivningen påverkar resultatet negativt med
-1,1 mkr. Om man bortser från dessa poster blir resultatet –4,5 mkr eller
en avvikelse från budget med –3,5 mkr.
Den uppkomna avvikelsen hänför sig till fastighetsförvaltningens
egentliga drift och förutsågs inte i sin fulla omfattning vid de
uppföljningar som upprättades under året. Följande åtgärder kommer att
vidtas för att korrigera den uppkomna situationen:
a. I internbudgetarbetet kommer varje hyresobjekt att analyseras separat
med avseende på debiterbar hyresintäkt
b. Snarast möjligt tillämpa de riktlinjer och regler för fastighetsförvaltning som är under utarbetande. Riktlinjerna beskriver bland annat
krav på att självkostnadsprincipen tillämpas per hyresobjekt
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c. Större säkerhetsmarginal skapas i internbudgeten för löpande
underhåll inom fastighetsavdelningen
d. Skapa incitament för elever och andra brukare av lokaler att
medverka till minskad skadegörelse
e.. Fortsatta energisparåtgärder i syfte att minska uppvärmningskostnaderna, samt
f. Övergång till tätare slutavläsning och debitering av, i första hand,
elkonsumtionen för att få en bättre kostnadsperiodisering under året.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2004 tillstyrkt
förslaget.
Jörgen Johanssons (c) efterfrågar redovisning över IT-enhetens
kostnadsbesparingar som uppstår då förvaltningarnas datorer inte stängs av
nätter, helger etc. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar att pkt d. kompletteras enligt följande
”Skapa incitament för elever och andra brukare av lokaler att medverka
till minskad skadegörelse” och energibesparingar.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Jörgen Johanssons tilläggsyrkande
och finner att nämnden beslutar bifalla detsamma.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna bokslut för år 2003,
2. att komplettera pkt d. ovan enligt följande ”Skapa incitament för
elever och andra brukare av lokaler att medverka till minskad
skadegörelse och energibesparingar, samt
3. att uppdra åt tekniska förvaltningen att genomföra föreslagna
åtgärder för förbättrad ekonomistyrning.
_____

Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen/personaladministrativa enheten

2004.159.001
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Tekniska förvaltningen/produktionsavdelningen
Akten

§9
Översyn av vaktmästeriorganisationen
Idrotts- och fritidsnämnden har den 27 augusti 2001, § 33, uppdragit åt
idrotts- och fritidsförvaltningen att i samråd med tekniska förvaltningen
se över vaktmästeriorganisationen som helt eller delvis är gemensam för
förvaltningarna.
En partsammansatt arbetsgrupp, med representanter från Kommunal sekt.
14, tekniska förvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen, har tagit
fram en rapport ”Översyn av vaktmästeriorganisation” 2003 med bilagor
som redovisar en nulägesbeskrivning och omfattar bl.a. intervjuer med
berörd personal. Rapporten redovisar förvaltningarnas gemensamma
ställningstagande som i sammanfattning innebär att organisationen
föreslås bibehållas som idag med undantag för en ändring:
- berörd vaktmästare på Sunnahallen överförs till idrotts- och fritidsförvaltningen fr.o.m. den 1 april 2004. Motivet är att denna tjänst
huvudsakligen omfattar arbetsuppgifter som berör idrotts- och fritidsförvaltningens primära verksamheter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2004 tillstyrkt
förslaget.
MBL-förhandling enligt § 11 har ägt rum den 23 februari 2004 och
Kommunal har inget att erinra mot arbetsgivarens förslag.

Tekniska nämnden beslutar
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1. att godkänna föreliggande rapport, samt
2. att vaktmästeriorganisationen för idrotts- och fritidsförvaltningens
behov även fortsättningsvis ingår i tekniska förvaltningen, med undantag
av tjänsten som vaktmästare i Sunnahallen, som överförs till idrotts- och
fritidsförvaltningen fr.o.m. den 1 april 2004.
_____

Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2004.150.291
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§ 10
Rivning av nedre byggnaden på Kungsmarksskolan
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2004 inkommit
med förslag att den nedre byggnaden på Kungsmarksskolan rivs och
att kostnaden för rivningsarbetet tas ur driftbudgeten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att riva den nedre byggnaden
på Kungsmarksskolan.
_____

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

2003.1620.291
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§ 11
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar i
Rosenfeldtskolan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 17 december 2003, § 126,
att uppdra åt tekniska nämnden att genomföra förbättringsarbeten i
Rosenfeldtskolan för att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav.
Den uppskattade kostnaden för dessa åtgärder har bedömts till ca 2,0
mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att för genomförande av förbättringsarbeten i Rosenfeldtskolan, för
att tillgodose Arbetsmiljöverkets krav, anslå 2 000 000 kronor ur den i
budget 2004 beslutade investeringsreserven för förskolor/skolor,
ospec om 4 000 000 kronor, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för det angivna
investeringsprojektet.
_____

Kommunstyrelsen
Äldrenämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1727.293
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§ 12
Tecknande av hyreskontrakt med fastighetsbolaget Vintern
angående äldreboende i Holmsjö
Äldrenämnden beslutade den 17 december 2003, § 121,
att uppdra åt tekniska nämnden att teckna kontrakt på 30 år med
Roland Åkessons företag Vintern AB, för ett nytt gruppboende med
20 lägenheter, utifrån de riktlinjer som fastslagits i programmet för
boende,
service och vård i Holmsjö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Under ärendets beredning har istället för ett principkontrakt upprättats
tre
stycken förslag till hyreskontrakt.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar återremiss.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns. Den som vill
att ärendet ska avgöras idag röstar ja, den som vill att ärendet ska
återremitteras röstar nej.

Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Jörgen Johansson (c),
Lola Sellberg (s), Veronica Lahte (s), Claes-Urban Persson (s), Rune
Andersson (m), Roland Löfvenberg (m), Arne Karnehov (kd),
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Ragnar Lindoffsson (s) och ordföranden.
Följande röstar nej: Jan Fälteke (fp), Reiner Fölster (fp) och
Günter Dessin (v).
Tekniska nämnden beslutar med 10 ja-röster mot 3 nej-röster att
ärendet ska avgöras idag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att godkänna upprättade förslag till hyreskontrakt (tre stycken), daterade
den 24 februari 2004, med Roland Åkessons företag Vintern AB, för ett
nytt gruppboende med 20 lägenheter, utifrån de riktlinjer som fastslagits i
programmet för boende, service och vård i Holmsjö.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2003.1697.510
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§ 13
Medborgarförslag
Förbjud all mopedtrafik på cykel- och gångvägarna i Hässlegården –
Spandelstorp – Lyckeby. Förbudet ska gälla alla typer av mopeder,
både registrerade och oregistrerade
Per Björklund har tillställt Karlskrona kommun rubricerade förslag.
Ärendet har översänts till tekniska nämnden för beredning och förslag till
beslut av kommunfullmäktige.
Inom Karlskrona kommun finns åtskilliga mil cykelvägar för vilka både
kommun och vägverk är väghållare. Att separera de oskyddade
trafikanterna från övrig trafik är ett sätt att öka trafiksäkerheten och
tryggheten i trafiken.
På en påbjuden cykelbana får cyklar och mopeder klass II (konstruerad
maxfart 25 km/tim, maxeffekt 1.0 kW) föras. Mopedklass I (EU-mopeden)
är förbjuden på cykelbanor.
Att införa generellt förbud mot mopeder enligt förslaget skapar omvägar
för mopederna och tvingar ut dessa bland bilarna. Dessutom tillskapas
övervakningsproblem. Bättre bedöms då vara att vidtaga åtgärder som
syftar till att nuvarande regler för mopedtrafik fungerar bättre.
Samråd har skett med polisen den 9 januari 2004.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 20 januari 2004, § 6, beslutat
föreslå tekniska nämnden att hemställa hos kommunfullmäktige att avslå
förslaget.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2004 tillstyrkt
trafikutskottets förslag att avslå framställningen.

Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att besluta avslå medborgarförslaget om förbud mot all mopedtrafik på
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cykel- och gångvägarna i Hässlegården – Spandelstorp – Lyckeby.
_____

§ 14
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
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Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 januari 2004
Anbud
upphandling avseende
Båtbommar
Om- och tillbyggnad förskola Skrävle
Brygga Stumholmen
Sjö- och våtmarkskalkning Karlskrona kommun 2004
Analyser av metaller m.m. i slam och avloppsvatten
Beslut
Tekniska förvaltningens yttrande, daterat den 27 januari 2004, över
Boverkets remiss om föreskrifter och allmänna råd för personer med
nedsatt rörelseförmåga (dnr 10 812-3418/2001)
Dnr 2003.1554.731
Ersättningsanspråk om 3 000 kr för självrisk i samband med vattenskada
p.g.a. läckage efter byte av vattenmätare.
Dnr 2004.40.349
Lokal trafikföreskrift
Utökat parkeringsförbud för att förbättra framkomligheten för leveransfordon – Parkgatan
TN nr 04/04
Ersättning för självrisk vid skada på moped
Dnr 2004.0004.311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

§ 15
Meddelanden
1. Hyresförhandlingar år 2004
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Dnr 2003.1643.206
2. Räddningstjänsten Östra Blekinge, 2004-01-13, dnr 04.0011/170
Bedömning av potentiella anläggningar som omfattas av 2 kap. 4 § lagen
om skydd mot olyckor
Dnr 2004.71.170
3. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2004, dnr 258-8102-03
Stanna och parkeringsförbud enskilda vägen K 554 (Dristigs väg)
Dnr 2003.1444.511
4. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2004, dnr 555-9207-03
Nödutsläpp på grund av ledningsbrott på tryckavloppsledning
Dnr 2004.91.352
5. Länsstyrelsens beslut den 22 januari 2004, dnr 555-318-04
Driftsstörning på grund av arbete vid pumpstationen Skanstorget
Dnr 2004.90.352
6. Skogsvårdsstyrelsens beslut den 15 januari 2004, dnr 629/2002 4.44
Biotopskyddsområde på fastigheten Verkö 3:1
Dnr 2003.1704.433
Kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2004
7. § 7
Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd och
direktupphandling
Dnr 2004.146.007
8. § 8
Demokratiutredningens förslag
Dnr 1999.1516.109
9. § 10
Försäljning av skogsfastigheter
Dnr 2003.1634.253

10. § 11
Försäljning av Sjöbladhsskolan, fastigheten Sjöbladh 14
Dnr 2003.1645.253
11. § 14
Trafikreglering för Ronnebygatan gällande varuleveranser kvällstid
Dnr 1999.681.311
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-11.
_____

30 mars 2004 1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 mars 2004
§ 16 Budgetering och investeringstillstånd för inköp av enfamiljshus
§ 17 Budgetuppföljning februari 2004
§ 18 Anslagsframställan och investeringstillstånd för förskoleutbyggnad m.m. i Jämjö,
Tullområdet, Lyckeby, Rödeby, Tving, Spandelstorpsområdet och Nättraby
§ 19 Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens investeringsbudget
för år 2004
§ 20 Förslag till ändrade parkeringsavgifter på kommunens gatumark. Utgår
§ 21 Medborgarförslag: Ersätt P-mätarna med P-skiva
§ 22 Handlingsplan för förbättrad resultatuppföljning vid fastighetsavdelningen, tekniska
förvaltningen
§ 23 Svar på motion om handikapphiss i Rödeby f.d. kommunalhus
§ 24 Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 25 Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 26 Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1,2,3 m.fl. Spandelstorp, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 27 Planprogram för del av Senoren 9:11 m.fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 28 Fråga om utökning av va-område på Sturkö (Ryd)
§ 29 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 30 Meddelanden
§ 31 Information
§ 32 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 30 mars 2004 kl.14.00 – 16.00

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)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd) ej § 24 p.g.a. jäv

Tjänstgörande

ersättare

Tommy Rönn (v)

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Ragnar Lindoffsson (s) kl. 14.00-15.45
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Förvaltningschef Anders Jaryd kl. 15.05-16.00
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.00-14.50
Gatuchef Benny Ohlsson
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson
Isabelle Karlsson kl. 14.00-14.40
Jenny Hedlund kl. 14.00-14.40
Törnströmska gymnasiet
Barn- och fritidsprogrammet klass 3a

sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

§§ 16-32

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 april 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.98.299

§ 16
Budgetering och investeringstillstånd för inköp av enfamiljshus
Socialnämndens ordförande har den 16 december 2003 uppdragit åt
tekniska förvaltningen att anskaffa ett enfamiljshus för socialnämndens
verksamhet. En viss kravspecifikation avseende innehåll är lämnad.
Investeringen beräknas kunna ske inom ramen 600 000 kronor.
Investeringen är inte planerad i den ursprungliga investeringsplanen för
år 2004. Investeringen kräver därför en omfördelning inom 2004 års
investeringsplan.
Eftersom investeringen om 5 000 000 kronor i etapp 2 av det särskilda
boendet i Bastasjö utgått ur 2004 års investeringsplan för att planeras in
senare år i annan lokalisering har utrymme för omdisponering
uppkommit. Därmed kan 600 000 kronor av den uppkomna reserven
disponeras för inköp av enfamiljshus för socialnämndens verksamhet.
Genomförandet kräver att investeringstillstånd meddelas samtidigt.
Tekniska förvaltningens totala kostnad för enfamiljshuset åvilar
socialförvaltningen. Ansvaret kommer att beskrivas i internhyreskontrakt med socialförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen
1. att 600 000 kronor ur det uppkomna investeringsutrymmet i 2004 års
investeringsplan får disponeras för inköp av enfamiljshus för
socialnämndens verksamhet
2. att investeringstillstånd för inköpet meddelas, samt
3. att det totala kostnadsansvaret för enfamiljshuset åvilar
socialförvaltningen.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.368.042
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§ 17
Budgetuppföljning februari 2004
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2004 anmält att
verksamheten (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse från budget
år 2004.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning februari 2004.
_____

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

2004.390.291
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§ 18
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förskoleutbyggnad
m.m. i Jämjö, Tullområdet, Lyckeby, Rödeby, Tving, SpandelstorpsOmrådet och Nättraby
Barn- och ungdomsförvaltningen har tillsammans med tekniska
förvaltningen planerat det närmast förestående lokalbehovet för den
expanderande förskoleverksamheten.
Barn- och ungdomsnämnden behandlar barn- och ungdomsförvaltningens
förslag till förskoleutbyggnadsplan under mars månad. Tekniska
förvaltningens framställan förutsätter att planen antas av barn- och
ungdomsnämnden i de delar som avser anslagsbehov för investeringar.
Planen för utbyggnad av förskoleverksamheten upptar följande
investeringsbehov:
Jämjö
Tullområdet
Lyckeby
Rödeby
Tving kompl.anslag
Spandelstorpsområdet
Summa:

940 tkr
3 200 tkr
410 tkr
1 000 tkr
700 tkr
1 000 tkr
7 250 tkr

Nättraby
återföring anslag
Netto:

-6 000 tkr
1 250 tkr

Investeringsutgiften 7 250 tkr avses täckas genom omdisposition av
medel från den under tekniska nämnden upptagna investeringsreserven
för byggnation av förskolelokaler.
Efter gjorda omdispositioner om 7 250 tkr enligt ovan kommer reserven
att uppgå till 3 550 tkr.

Tekniska förvaltningen reglerar de driftskostnader som uppstår med
anledning av investeringarna i internhyresavtal med barn- och ungdomsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Yrkanden
Arne Karnehov (kd) yrkar återremiss.
Claes-Urban Persson (s) yrkar avslag till Arne Karnehovs yrkande.
Proposition
Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet. Tekniska
nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla tekniska förvaltningens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka
Arne Karnehovs yrkande om återremiss 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), Jan Fälteke
(fp) Reiner Fölster (fp, Tommy Rönn (v) och ordföranden.
Följande röstar nej: Arne Karnehov (kd).
Tekniska nämnden beslutar med tolv ja-röster mot en nej-röst enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att anslå 940 000 kronor för ombyggnad av lokaler i gamla
kommunalhuset i Jämjö till öppen förskola och
dagbarnvårdarverksamhet och förbättrad utemiljö vid förskolan på Östra
Stationsvägen,

2. att anslå 3 200 000 kronor för ombyggnad för två
förskoleavdelningar samt anpassning av skollokaler för skol- och
fritidsverksamheten vid Tullskolan,
3. att anslå 410 000 kronor för ombyggnad av lokaler i Östra
Torpskolan till förskoleverksamhet,
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4. att anslå 1 000 000 kronor för iordningställande av mark och
utemiljö samt lösen av anslutningsavgifter för att etablera två
paviljonger för förskoleverksamhet vid Rödebyskolan,
5. att utöka tidigare beslutat investeringsanslag avseende tillbyggnad av
förskolan i Tving med 700 000 kronor,
6. att anslå 1 000 000 kronor för att iordningställa förskolelokaler i
nuvarande tillfälliga skollokaler i Spandelstorp
7. att återföra de tidigare anslagna 6 000 000 kronorna för om- och
tillbyggnad av Villa Fehr till reserven för ospecificerade investeringar i
förskolelokaler, samt
8. att samtidigt bevilja tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för de sex investeringsprojekten.
vidare beslutar tekniska nämnden föreslå miljö- och byggnadsnämnden
att i samband med planöversyn för placering av förskola i Rödeby
också
beakta möjligheten att bebygga fastigheten Östra Rödeby 3:7 med
intilliggande områden.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.325.310
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§ 19
Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens
investeringsbudget för år 2004
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 föreslår i skrivelse daterad den 8 mars 2004
tekniska nämnden begära investeringstillstånd för följande investeringar
inom gata/trafikavdelningen:
- Förnyelse gatubelysning 2,0 mkr
Förnyelse av gatubelysning avser utbyte av äldre uttjänta armaturer till
högtrycknatriumarmaturer med lägre effekt.
- Gång- cykelväg Tullgatan 0,5 mkr
Avser byggande av Gc-väg från Långö till befintlig Gc-väg på
Landsvägsgatan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen
att medge investeringstillstånd för Gc-väg Tullgatan till ett belopp
om 500 000 kronor.

Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
att medge investeringstillstånd till förnyelse av gatubelysning till ett
belopp om 2 000 0000 kronor..
_____
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Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 20

2004.360.514
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Förslag till ändrade parkeringsavgifter på kommunens gatumark
Ärendet utgår från dagordningen.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2004.321.514
KS 2004.67.514

§ 21
Medborgarförslag: Ersätt P-mätarna med P-skiva
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Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag att
kommunen ska slopa nuvarande system med P-mätare och ersätta
dessa med P-skiva i likhet med vad som skett i bl.a. Ronneby kommun.
I skrivelsen föreslås att P-mätarfrågan ska utredas av en oberoende instans.
Tekniska förvaltningen har i tidigare utredningar redovisat konsekvenserna
av slopade P-avgifter både avseende gatuparkering och parkering i P-hus.
Objektiva skäl kan finnas att uppdatera tidigare utredning och tillmötesgå
förslaget om att låta en oberoende konsult utreda frågan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en utredning om
konsekvenserna av att ersätta parkeringsmätarna med parkeringsskiva
inom Karlskrona kommun.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.251.042

§ 22
Handlingsplan för förbättrad resultatuppföljning vid
fastighetsavdelningen, tekniska förvaltningen
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Fastighetschefen har under hösten 2003 arbetat med ett förslag till nya
riktlinjer för ekonomistyrning för fastighetsavdelningen vid Karlskrona
kommun. Förslaget är för närvarande föremål för ytterligare bearbetning
i samråd med förvaltningschefen och kommunledningsförvaltningens
ekonomienhet.
Med anledning av att brister i den ekonomiska uppföljningen och
prognostiseringen uppdagades i bokslutsarbetet accentuerades kravet på
en förbättrad ekonomistyrning. Med anledning härav har fastighetschefen
i samråd med förvaltningschefen och kommunledningsförvaltningens
ekonomienhet tagit fram en handlingsplan för att omedelbart åtgärda
bristerna.
Handlingsplanens punkter är följande:
a. Fastighetsavdelningen förstärker tillfälligt det administrativa stödet med
ekonomipersonal och en controllerfunktion tillskapas inom organisationen.
b. Kommunledningsförvaltningens ekonomienhet slutför det påbörjade
arbetet med att sammanställa samtliga kostnader och intäkter per fastighetsobjekt avseende åren 2001 och 2002.
Fastighetsavdelningen kontrollerar samtliga hyreskontrakt med
målsättningen att vara färdiga senast den 30 juni 2004.
c. Översyn av rutiner och hantering av uppföljning och styrning av mediakostnaderna ska vara verkställd senast den 30 april 2004.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 februari 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar hemställa hos kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande handlingsplan för att omedelbart åtgärda de
uppdagade bristerna i fastighetsavdelningens ekonomiska uppföljningsrutin.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2003.551.292
KS 2003.147.292

§ 23
Svar på motion om handikapphiss i Rödeby f.d. kommunalhus
Rödeby PRO skriver i en motion att Rödeby f.d. kommunalhus ofta
används vid föreningsaktiviteter. Problemet är att samlingslokalen är
belägen på andra våningen och att hiss saknas.
Tekniska förvaltningen har under 2003 inventerat tillgängligheten i
Karlskronas eget bestånd av offentliga lokaler. Situationen i Rödeby
f.d. kommunalhus har uppmärksammats. En översiktlig kalkyl och
förstudie har gjorts över vilka kostnader som omfattas vid en hissinstallation. En enkel hiss med öppen hisskorg och utan automatik är
kostnadsberäknad till ca 200 tkr och en ordinär hiss med automatik
beräknas kosta ca 500 tkr.
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Parallellt utreder en parlamentarisk grupp, utsedd av kommunstyrelsen,
vilka samlingslokaler som idag och för framtiden ska vara i kommunal
ägo och vilka hyresförhållanden som ska gälla.
Med beaktande av bl.a. detta resultat kommer under 2004 en översiktlig
plan att sammanställas över de åtgärder som erfordras för att successivt
tillgänglighetsanpassa våra offentliga lokaler.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att avvakta resultatet av pågående utredning avseende kommunens
framtida innehav av samlingslokaler och finansieringsformer, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2003.1363.214

§ 24
Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd till tekniska nämnden för yttrande.
Utställningstid den 30 januari t.o.m. den 27 februari 2004.
Planområdet är beläget i centrala Rödeby öster om Lindvägen, och
marken inom planområdet ägs till huvuddelen av Karlskrona kommun.
För planområdet gäller en detaljplan från 1967 som anger område för allmän
plats; park, plantering. Planområdet utgör idag en öppen, plan gräsyta.
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Anledningen till den begärda ändringen är att Karlskrona kommun är i stort
behov av mark för förskoleverksamhet och syftet med den föreslagna
planen är att ändra ändamålet med markanvändningen för området till
skola/förskoleverksamhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 februari 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
På grund av jäv deltog inte Arne Karnehov (kd) i handläggningen av detta
ärende.
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) med tillstyrkan av Rune Andersson (m) yrkar avslag.
John-Erik Danerklint (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Jörgen Johanssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som vill
bifalla tekniska förvaltningens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka
Jörgen Johanssons yrkande röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s), Åke
Håkansson (s), Veronica Lahte (s), Claes-Urban Persson (s),
Jan Fälteke (fp), Tommy Rönn (v) och ordföranden.
Följande röstar nej: Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m),
Roland Löfvenberg (m) och Reiner Fölster (fp.
Tekniska nämnden beslutar med åtta ja-röster mot fyra nej-röster enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.

30 mars 2004 18

_____
Reservationer
Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m), Roland Löfvenberg (m) och
Reiner Fölster (fp) reserverar sig mot detta beslut.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2004.258.214

§ 25
Detaljplan för del av Allatorp 5:1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 24 februari t.o.m. 23 mars 2004.
Planområdet omfattar del av fastigheten Allatorp 5:1 som är privatägd och
är belägen vid Alstugorna, nordväst om Allatorp. Området är tidigare
obebyggt och omfattas inte av någon detaljplan.
Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra fem friliggande bostadshus.
Exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören.
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Exploatören har ansvar för planens genomförande och ansvarar för
utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar inom planområdet, vilka
senare ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Yrkande
Claes-Urban Persson (s) yrkar att tekniska nämndens yttrande kompletteras
med
att en säker gång- och cykelväg bör tillskapas mellan Alstugeområdet och
hållplatsen vid Allatorpsvägen (väg 679).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på Claes-Urban Perssons tilläggsyrkande.
Tekniska nämnden beslutar enligt Claes-Urban Perssons förslag.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag,
2. att exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanens antagande, samt
3. att en säker gång- och cykelväg bör tillskapas mellan Alstugeområdet
och hållplatsen vid Allatorpsvägen (väg 679).
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2003.1213.214

§ 26
Detaljplan för del av kvarteret Munspelet 1,2,3 m.fl.
Spandelstorp, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för yttrande under utställningstiden
den 23 februari t.o.m. den 22 mars 2004.
Området omfattas av en gällande plan från 1977 som medger område för
byggnation med flerbostadshus. Efterfrågan på flerbostadshus i kommunen
är liten, medan efterfrågan på småhustomter har ökat.
Föreliggande planförslag syftar till att möjliggöra byggande av friliggande
småhus och totalt redovisar planen 20 tomter.
Marken inom området ägs av kommunen.
Tekniska förvaltningens önskemål har varit att området ska planläggas för
ett större antal tomter och därmed utnyttja hela det område som anges för
flerbostadshus i befintlig plan.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yrkar avslag.
Claes-Urban Persson (s) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Jörgen Johanssons avslagsyrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
Reservation
Jörgen Johansson (c) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2004.228.214

§ 27
Planprogram för del av Senoren 9:11 m.fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat planprogram är översänt för samråd under tiden 20 februari
t.o.m. 19 mars 2004.
Programområdet omfattar del av fastigheten Senoren 9:11 som är
privatägd och belägen på södra delen av Senoren väster om Lv 738.
Området är tidigare obebyggt och omfattas inte av någon detaljplan.
Programmet syftar till att göra det möjligt att uppföra fyra friliggande
bostadshus. Exploatören ansvarar för utbyggnad av vatten- och
avloppsanläggningar inom planområdet. En gemensamhetsanläggning för
VA-anläggningarna och väg föreslås bildas.
Exploateringsavtal bör upprättas mellan kommunen och exploatören.
Exploatören har det fulla ansvaret för planens genomförande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
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förslaget.
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande planprogram, samt
2. att exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanen antages.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/projekteringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/VA-avdelningen
Akten

2003.676.344

§ 28
Fråga om utökning av va-område på Sturkö (Ryd)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av miljö- och
byggnadsnämnden tillskrivit tekniska nämnden med begäran om att
utreda möjligheten att utöka det allmänna va-nätet på Sturkö (Ryd).
Tekniska förvaltningen har genomfört en översiktlig utredning för att
bedöma kostnaderna för utbyggnad av ett kommunalt va-nät fram till
och inom området.
Enbart utbyggnad av spillvattennät (tryckavloppssystem) bedöms kosta
ca 7 100 000 kronor för 66 bebyggda fastigheter. Anläggningsavgift är
obligatorisk, intäkterna blir ca 3 100 000 kronor.
Utbyggnad av både spillvattennät och dricksvattennät bedöms kosta
ca 8 000 000 kronor. Intäkterna blir ca 3 500 000 kronor under förutsättning att hälften av fastigheterna ansluts till dricksvattennätet.
Härtill kommer kostnader för åtgärder på befintliga nät mellan
församlingshemmet vid Stora Kullen och Sanda reningsverk ca 500 000
kronor.
Sanda reningsverk saknar kapacitet för att ta emot avloppsvatten från
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Ryd-området.
En utbyggnad av va-nätet fram till och inom området skulle ge ett
underskott för va-verken på minst 4 000 000 kronor.
Tekniska förvaltningen anser att lösningen med gemensamhetsanläggning
och minireningsverk inte är färdigutredd.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 mars 2004 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att inte utöka de kommunala va-näten på Sturkö (Ryd), samt
2. att föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att samhällsbyggnadsförvaltningen i samråd med tekniska förvaltningen tar upp diskussionerna
med berörda fastighetsägare avseende va-problemen inom Ryd-området.
_____
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§ 29
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 17 februari 2004
Anbud
upphandling avseende
Inköp av 1 st. sandupptagare
1 st. borstvals, komplett
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2004
Daterad den 15 mars 2004, reviderad den 23 mars 2004
Skadeståndskrav p.g.a. skador på lösöre vid källaröversvämning
Dnr 2004.289.359
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 30
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 5 februari 2004, dnr 258-8102-03
Förbud att stanna eller parkera fordon på enskilda vägen K 554
(Dristigs väg)
Dnr 2003.1449.511
2. Länsstyrelsens beslut den 9 februari 2004, dnr 581-8995-03
Om statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag i Karlskrona
för bå 2004
Dnr 2003.1286.438
3. Länsstyrelsens beslut den 10 februari 2004, dnr 258-6441-03
Ansökan om att nuvarande hastighetsbegränsning 90 km/tim på E22,
delen Lösen – Öljersjö, sänks till 70 km/tim till att gälla året om.
Dnr 2003.1198.512
4. Kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2004, § 25
Förslag till ny bidragsregler etc. för enskilda vägar inom Karlskrona
kommun
Dnr 2003.495.318
5. Kommunstyrelsens beslut den 10 februari 2004, § 26
Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens
budget år 2004
Dnr 2003.1594.041
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 februari 2004, § 51
Detaljplan för del av fastigheterna Bakareboda 1:23 och 1:160,
Holmsjö
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Dnr 2003.1719.214

7. Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan, daterat den
19 februari 2004, dnr 551-7853-03
Den av Affärsverken i Karlskrona AB planerade anläggningen för
förbränning av biobränsle och utsorterat brännbart avfall i Karlskrona
kommun
Dnr 2004.277.455
8. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 23 februari 2004, § 6
Vaktmästeriutredning
Dnr 2004.159.001
9. Länsstyrelsens beslut den 23 februari 2004, dnr 258-8322-03
Stopplikt på länsväg 701 före utfart på länsväg 673 på Hasslö
Dnr 2003.1725.511
10. Länsstyrelsens beslut den 24 februari 2004, dnr 241-468-04
835000-3359
Tillstånd till yrkesmässig trafik för personbefordran med s.k. tuff-tuff-tåg
under tiden 1 maj t.o.m. 31 augusti 2004
Carlskrona Centrumförening
Dnr 2004.310.517
11. Äldrenämndens beslut den 25 februari 2004, § 9
Förslag till synpunkter på Program för förnyelse av Hoglands Park
Dnr 2003.462.219
12. Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2004, § 23
Förslag till nya bidragsregler etc. för enskilda vägar inom Karlskrona
kommun
Dnr 2003.505.318
13. Kommunfullmäktiges beslut den 26 februari 2004, § 24
Investeringstillstånd för investeringar upptagna i tekniska nämndens
budget år 2004
Dnr 2003.1594.041
14. Länsstyrelsens beslut den 4 mars 2004, dnr 258-6180-03
Avlysning av vattenområde och undantag från gällande
hastighetsbegränsning
Dnr 2003.1084.311
Tekniska nämnden beslutar
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att godkänna redovisningen av meddelanden 1-14.
_____

§ 31
Information
Regler om uteserveringar.
Gatuchef Benny Ohlsson informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 32
Övrigt
1. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga ställd av
Jörgen Johansson (c) angående PC-arbetsplatsernas ständiga påkoppling.
2. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande dricksvatten i brunn till
fastigheten Aspö 4:322.
Ägare: Pensionärernas Riksorganisation PRO, Aspö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
3. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående Lyckeby f.d. kommunalhus.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
4. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande fastigheten Vedeby
gata 32.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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§ 35 Svar på motion angående underhåll av stenbro över Nättrabyån
§ 36 Svar på motion angående ny gångbana längs Rödebyvägen (väg 726) samt ny
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§ 37 Hanteringen av motioner m.m. i energifrågor
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 april 2004 kl.14.00 – 15.35

Beslutande

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

Övriga närvarande ersättare

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)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)
Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Peter Rihs (kd)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.00 – 15.20
VVS-ingenjör Thomas Höijer kl. 14.00-14.40
Mark-och exploateringschef Hans-Olof Hansson
kl. 15.00-15.30

sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 32 - 45

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 maj 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2003.916.026

§ 32
Rapport ”Personalnyckeltal 2003-12-31"
Ett antal obligatoriska nyckeltal har fastställts centralt i Karlskrona
kommun och ska presenteras för kommunens nämnder och styrelser
varje tertial.
Nyckeltalen är följande:
-

Anställda – Årsarbetare
Arbetad tid
Timanställda – arbetad tid per årsarbetare
Sjukdagar per anställd
Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Fyllnads- och övertid per anställd

Tekniska förvaltningen har med skrivelse daterad den 1 april 2004
lämnat rapport.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunstyrelsen för kännedom

2004.509.026
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Akten

§ 33
Jämställdhetsplan 2004
Tekniska förvaltningen har följt upp 2003 års jämställdhetsplan och
gjort en uppdatering till ny gällande plan för 2004 och har med skrivelse
daterad den 6 april 2004 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa uppdaterad jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen
med genomförd uppföljning daterad den 8 mars 2004.
_____

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2004.510.109
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§ 34
Integrationsplan 2004
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till integrationsplan
daterat den 5 april 2004.
Under 2003 har sex personer inom förvaltningen genomgått utbildning
rörande kommunens integrationsarbete. Förvaltningen har också
erbjudit upp till tio praktikplatser för flyktingar som fått permanent
uppehållstillstånd och som under en introduktionsperiod ska ges
yrkes- och språkpraktik. En praktikplats har utnyttjats under 2003.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa förslag till integrationsplan för tekniska förvaltningen
daterat den 5 april 2004.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2002.1710.870
(KS 2002.400.870)
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§ 35
Svar på motion angående underhåll av stenbro över Nättrabyån
Peter Christensen (c) har i en motion angett att den gamla stenvalvbron
intill E22 i Nättraby är av kulturhistoriskt värde, att den riskerar förfalla
och att Karlskrona kommun därför bör ta initiativ till att bron får
nödvändigt underhåll.
I en av länsstyrelsen utförd inventering 1982 av broar i Blekinge har
bron klassats i grupp 1A. Av länsstyrelsens inventering framgår att äldre
broar är skyddade enligt fornminneslagen och ansvariga för dessa broar,
efter att de tagits ut ur allmänt underhåll (staten), kan vara
riksantikvarieämbete, kommun eller större hembygdsförening.
Efter kontakt med vägverk och länsstyrelse (antikvarie) konstateras att
ingendera av dessa parter är villiga att påta sig ansvaret för brons
framtida underhåll. Tekniska förvaltningen ser heller ingen möjlighet att
påta sig ansvaret för bron, dels av ekonomiska skäl, men också då
underhåll av gamla stenvalvbroar kräver specialkompetens.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 mars 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att kommunen inte ska ta på sig ansvaret för framtida underhåll av
stenvalvbro intill E22 i Nättraby, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_____
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata/trafikavdelningen
Akten

2003.1477.312
(KS 2003.366.312)
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§ 36
Svar på motion om ny gångbana längs Rödebyvägen (väg 726)
samt ny beläggning på Johannesbergsvägen i Rödeby
Till Karlskrona kommun har inkommit en skrivelse med önskemål
om rubricerade åtgärder. Skrivelsen har tagits upp som en motion av
Annica Engblom (m).
Beträffande gångbana längs väg 726 från Rödebyvägen 44 och norrut
avses åtgärder på statlig väg med vägverket som ansvarig väghållare.
Vad avser asfaltering av Johannesbergsvägen är detta för närvarande
en kommunal angelägenhet. Tekniska förvaltningens ekonomiska
resurser för asfaltering är begränsade, vilket innebär att en hård
prioritering måste ske. I första hand prioriteras det s.k. högtrafikerade
vägnätet (Österleden, Ronnebyvägen, Verkövägen m.fl.).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen avseende ny gångbana längs Rödebyvägen och beläggning
på Johannesbergsvägen ska anses besvarad genom vad som ovan angetts.
_____

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2004.526.379
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§ 37
Hanteringen av motioner m.m. i energifrågor
Med anledning av Mats Lindbloms (c) interpellation angående
hanteringen av motioner m.m. i energifrågor från den
24 februari 2003 och Lindbloms m.fl. yrkande under budgetbehandlingen i kommunfullmäktige i november 2003 har tekniska
förvaltningen rekapitulerat frågans hantering i olika faser.
Efterforskningen sträcker sig bakåt i tiden till år 1991.
Yrkandet att uppdra åt tekniska nämnden att inventera panncentraler med inriktning på övergång till biobränsle avslogs i
kommunfullmäktige.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
VVS-ingenjör Thomas Höijer föredrar ärendet.
Tekniska nämndens beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll, samt
2. att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
_____

Claes-Urban Persson (s)
Arne Karnehov (kd)
Tekniska förvaltningen/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/ förvaltningsekonomerna
Akten

2004.527.106
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§ 38
Rapport självförvaltningsgruppen
Självförvaltningsgruppen har varit verksam sedan år 2000.
Strategin har varit att överföra anläggningar i kommunens
ytterområden till föreningsdrift. I huvudsak är det verksamheter som
lyder under parkförvaltningen som har överförts till drift i ideella
föreningars regi. Anläggningarna har i första hand bestått av lekplatser.
Självförvaltningsprojektet har successivt övergått från att vara ett projekt
till att mera ingå som en del i den ordinarie verksamheten. Detta liksom
den tid projektet har pågått väcker frågan om inte självförvaltningen bör
avvecklas som projekt. I stället kan självförvaltningen ingå som ett av
de verktyg som finns till förfogande för att effektivisera förvaltningens
ordinarie verksamhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att självförvaltningen upphör som projekt,
2. att självförvaltningsgruppen därmed avvecklas,
3. att möjligheterna till självförvaltningen hanteras inom ramen för
tekniska förvaltningens ordinarie verksamhet, samt
4. att tekniska förvaltningen årligen i samband med bokslutet informerar
tekniska nämnden om utvecklingen avseende självförvaltning.
_____
Akten

2004.251.042

§ 39
Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska
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förvaltningens fastighetsverksamhet
Tekniska förvaltningens fastighetsavdelningar har uppdraget att förse
kommunens egna kärnverksamheter med lokaler. Lokaler för bostadsändamål och kommersiella lokaler ska hanteras via de kommunala
bolagen.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar om de styrprinciper som bör
gälla för fastighetshanteringen inom tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.445.214

§ 40
Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1
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m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit ute på samråd under tiden
26 mars till 23 april 2004.
Planområdet är beläget på nordvästra Verkö och i anslutning till
det befintliga bostadsområdet Blixten. Området är på ca 11 ha
och utgöres av en stor obebyggd höjdplatå med en bebyggelse,
både av permanenthus och fritidshus, företrädesvis lokaliserad
längs stränderna.
Den obebyggda marken ägs i huvudsak av kommunen.
Föreliggande planförslag föreslår att området mellan de befintliga
strandtomterna och de skogsklädda branterna tas i anspråk för ny
bebyggelsen. Ca 40 villatomter inryms på den kommunägda
marken. Därutöver ges några enskilda fastigheter möjlighet till ny
byggnation.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.

Yrkande
Rune Andersson (m) yrkar att startpunkten för den nya lokalgatan
flyttas ca 10 m åt norr och ca 20-25 m åt öster.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på Rune Anderssons tilläggsyrkande
och finner att nämnden beslutar att bifalla detsamma.
Således beslutar tekniska nämnden
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag, samt
att föreslå att startpunkten för den nya lokalgatan flyttas ca 10 m åt norr
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och ca 20-25 m åt öster.
____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2003.1528.214

§ 41
Detaljplan för Karlskrona 5:23 m.fl., Hästö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för
yttrande under utställningstiden 26 mars till 23 april 2004.
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Planområdet är beläget söder om Hästö idrottsplats, nordväst om
Herrgårdsvägen och öster om Wämöberget. Området omfattas av
fastigheten Karlskrona 5:23 samt del av Karlskrona 5:2, Hästö 2:1 och
Hästö 2:21 som alla ägs av Karlskrona kommun. Området omfattar ca
8 500 kvm.
För planområdet gäller detaljplan från 1966 och som anger
specialområde för motorfordons garagering, skötsel och drift, samt till
viss del park och specialområde för idrottsändamål. Planområdet utgörs
av en plan, igenfylld havsvik.
Anledningen till den begärda ändringen är att Karlskrona kommun är i
stort behov av mark för förskoleverksamhet och syftet med den
föreslagna planen är att ändra ändamålet med markanvändningen för
området till skol/förskoleverksamhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 april 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 april 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.

Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag, samt
2. att angivet område för plantering bör utgå.
_____
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§ 42
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 23 mars 2004.
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 april 2004
Anbud
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upphandling avseende
Vägmarkeringar 2004-2006 Karlskrona kommun
Överföringsledningar mellan Holmsjö och Nävragöl
Tryckavloppsledning och betongvikter
Ledningsrenovering Nävragöl och Verkö
Försäljning av lägenhet på Fogdevägen 5 B
Om- och tillbyggnad förskola, Tving
Utbyte räcke Ronnebyvägen
VA-verks processkemikalier
Slam- och latrintömning inom Karlskrona kommun
Containertransport inom Karlskrona kommun
Utbildning i sparsam körning

Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. gaturenhållning Alamedan
TN 19/04
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra korttidsparkering till
jourbutik m.m. Gyllenstjärnas väg
TN 20/04
Lokal trafikföreskrift som ej längre erfordras på Båtsmansgränd
TN 21/04
Skadeståndskrav för skadad stötfångare
Attestanter tekniska förvaltningen, uppdatering från och med
den 1 april 2004
Tekniska nämnden beslutar
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att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

§ 43
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 8 mars 2004, dnr 521-717-04
Strandskyddsdispens för uppförande av ett pumphus på fastigheten Hasslö
4:100 i Karlskrona kommun
Dnr 2004.163.3352
2.. Länsstyrelsens beslut den 12 mars 2004, dnr 258-9135-03
Fråga om hastighetsbegränsning på länsväg 122 genom Fridlevstad
samhälle
Dnr 2003.1724.512
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3. Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2004, dnr 258-8873-03
Stopplikt för förare på Mor Mias väg som ämnar färdas in på enskilda
vägarna K 321,1 (Grönadalsvägen) och K 321,2 (Segelsömmarvägen),
Karlskrona kommun
Dnr 2003.1249.512
4. Kulturnämndens beslut den 18 mars 2004, § 18
Skrivelse angående Sturkö skans
Dnr 2003.1365.269
Kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2004
5. § 37
Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
Dnr 2004.458.005

6. § 39
Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2004.457.042
7. § 41
Förvärv av del av fastigheten Karlskrona 3:3, Rosenholm, Karlskrona
Dnr 2003.140.214
8. § 42
Arena Rosenholm – investeringstillstånd, beslutsordning m.m.
Dnr 2003.755.210
9. § 43
Tecknande av hyreskontrakt om äldreboende i Holmsjö
Dnr 2003.1727.293
10. Länsstyrelsens beslut den 17 mars 2004, dnr 258-1244-04
Överklagande av beslut av tekniska nämndens trafikutskott
avseende lokal trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon
på vägförbindelsen från Salviagatan till Mölletorpsvägen
Dnr 2003.1639.511
11. Länsstyrelsens beslut den 29 mars 2004, dnr 434-9187-02
Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten
Stumholmen 1:2, bastion Kungshall, Karlskrona socken, Karlskrona
kommun
Dnr 2002.1750.872
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12. Vägverkets remissvar den 31 mars 2004
beteckning TR 10 B 2004:1589
Hastighetsbegränsning 30 km/tim på väg 708, Aspö
Dnr 2002.1183.512
13. Länsstyrelsens beslut den 29 mars 2004, dnr 434-7582-03
Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på fastigheten
Vedeby 16:1, Lyckeby källa, Augerums socken, Karlskrona kommun
Dnr 2004.477.871
14. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 24 mars 2004, § 21
Utbyggnad inom förskolan
Dnr 2004.390.291

15. Vägverkets beslut den 5 april 2004
Särskild drift enskilda vägar
Dnr 2004.507.318
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-15.
_____
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§ 44
Information
Budgetuppföljning mars 2004.
_____
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§ 45
Övrigt
1. Svenskt Vattens årskonferens
Växjö 10-12 maj 2004
Tekniska nämnden tillstyrker att ordföranden deltar i
konferensen den 11-12 maj.
2. Tekniska nämndens sammanträde den 25 maj kommer
att hållas i samband med heldagsutflykt i östra skärgården.
_____
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25 maj 2004

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 maj 2004
§ 46 Delårsbokslut, budgetuppföljning april 2004
§ 47 Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska förvaltningens
fastighetsverksamhet
§ 48 Detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m.fl. Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 49 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 50 Meddelanden
§ 51 Information
§ 52 Övrigt

1

25 maj 2004

Plats och tid

Långören, Stenshamn och Ungskär
Tisdagen den 25 maj 2004 kl. 8.30-16.00

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)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)
Ragnar Lindoffsson (s)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Peter Rihs (kd)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Hamnchef Hans Håkansson
Hamningenjör Christer Hoff
Landsbygdsutvecklare Britt-Marie Havby

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lola Sellberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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25 maj 2004

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lola Sellberg

§§ 46-52

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 juni 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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25 maj 2004
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

4

2004.368.042

§ 46
Delårsbokslut, budgetuppföljning april 2004
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen har tekniska
förvaltningen upprättat delårsbokslut och avlämnat budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets utfall per april månads
utgång.
Förvaltningen har i skrivelse daterad den 14 maj 2004 anmält att
tekniska nämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en positiv
avvikelse om +0,4 mkr jämfört med budget år 2004.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna,
2. att under resterande del av året anpassa de planerbara kostnaderna i
fastighetsförvaltning och park- naturförvaltningen så att budgeterat
resultat uppnås, samt
3. att i övrigt godkänna budgetuppföljning per den 30 april 2004.
_____

Kommunstyrelsen

2004.251.042

25 maj 2004
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/produktionsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

§ 47
Handlingsplan för förbättrad resultatuppföljning vid
fastighetsavdelningen, tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer för
ekonomistyrningen för fastighetsförvaltningen i Karlskrona kommun,
bilaga A.
Samråd har skett med kommunens samtliga förvaltningar och med
kommunledningsförvaltningens ekonomienhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 mars, reviderad den 12 maj
2004 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2004 tillstyrkt förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Jörgen Johansson (c) föreslår att uppföljning och rapportering i ärendet
ska ske till tekniska nämnden innan årsskiftet 04/05.
Tekniska nämnden bifaller förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden för egen del
att uppföljning och rapportering i ärendet ska ske till tekniska nämnden
innan årsskiftet 04/05.
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vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att godkänna förslag till riktlinjer för fastighetsförvaltningen i
Karlskrona kommun enligt bilaga A,
2. att internhyreskontrakt för kommunägda lokaler tecknas med en
uppsägningstid om ett år,
3. att varje fastighets kostnader och intäkter särredovisas,
4. att kapitalkostnadsberäkningen i hyresintäktskalkylen övergår från
nu gällande annuitetsmetod till rak nominell avskrivningsmetod med
internräntekostnadsberäkning. Detta innebär att nuvarande system att
kompensera fastighetsförvaltningen med kommunbidrag för kalkyldifferensen upphör,
5. att i samband med årliga budgetarbetet och inom givna budgetdirektiv ska samtliga förvaltningar i samråd med fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen gå igenom vilka objekt som man
under budgetperioden planerar bygga nytt eller bygga om,
6. att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att fatta beslut om
projekteringstillstånd och investeringstillstånd förutsatt att investeringen
innefattas i den driftskostnads- och investeringsram som fullmäktige
årligen beslutar. Tillstånd beviljade av kommunstyrelsen anmäls till
kommunfullmäktige, samt
7. att beslutade förändringar ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2005.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen

2004.514.214

25 maj 2004
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Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

§ 48
Detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m.fl. Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden
8 april t.o.m. den 7 maj 2004.
Planområdet är beläget i Annebo, mellan gamla infartsvägen och
järnvägen. Syftet med den föreslagna planen är att möjliggöra
byggande av studentbostäder och gruppboende över befintlig
garagebyggnad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 maj 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 maj 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

25 maj 2004

§ 49
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 maj 2004
Anbud
upphandling avseende
Upphandling av renhållningsentreprenad Karlskrona kommun
Nybyggnad av servicebutik/restaurang Skönstaviks camping
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2004
Daterad den 15 mars 2004, reviderad den 29 april 2004
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Drakbåtsfestival
TN 23/04
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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25 maj 2004

§ 50
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 5 april 2004, dnr 345-4099-03
Fastställande av femårsplan för byggande av enskilda vägar
Dnr 2003.949.318
2. Länsstyrelsens beslut den 6 april 2004, dnr 258-2323-04
Tillstånd till affischering inom Blekinge län inför val till
Europaparlamentet den 13 juni 2004
Dnr 2004.535.308
Kommunstyrelsens beslut den 6 april 2004
3. § 48
Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
Dnr 2004.555.042
4. § 49
Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
Dnr 2004.554.042
5. § 53
Budgetuppföljning februari månad 2004
Dnr 2004.368.042
6. Länsstyrelsens beslut den 13 april 2004, dnr 521-1615-04
Dispens från föreskrifter för naturreservatet Hästholmen-Ytterön
för anläggning av vattenledning
Dnr 2004.566.265

7. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 april 2004, § 174
Bygglov och bygganmälan för förlängning av befintlig båtbrygga
på fastigheten Sturkö-Bredavik 19:13
Dnr 2002.320.820
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8. Växjö Tingsrätts dom den 16 april 2004
Mål nr M 3284-03
Överklagat beslut angående utvidgning av avloppsreningsverkets geografiska upptagningsområde i Nättraby med områdena
Skavkulla, Fermanstorp, Lövenäs och delar av Skillingenäs.
Dnr 2001.1607.351
9. Länsstyrelsens beslut den 16 april 2004, dnr 258-956-04
Begränsning i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från
gällande hastighetsbegränsning del av Borgmästarefjärden
Dnr 2004.341.311
10. Länsstyrelsens beslut den 23 april 2004, dnr 258-1279-04
Överklagande av trafikutskottets beslut den 20 januari 2004
angående förbud att parkera fordon på Tromtögatan, Västra sidan
Dnr 2003.1118.510
11. Justitieombudsmannens beslut den 27 april 2004, dnr 1005-2004
Anmälan om klagomål mot en tjänsteman vid tekniska förvaltningen i
Karlskrona kommun
Dnr 2003.1639.511
12. Kommunstyrelsens ordförandes beslut att meddela
projekteringstillstånd för förskoleinvesteringar i Tull- respektive
Spandelstorpsområdet.
Dnr 2004.390.291
13. Äldrenämndens beslut den 28 april 2004, § 35
Förslag till utbyggnad av tvättstuga servicehuset Fregatten
Dnr 2004.632.293
14. Länsstyrelsens beslut den 30 april 2004, dnr 258-5886-04
Ansökan om hastighetsbegränsning genom Kestorp
50 km/tim på väg 726
Dnr 2003.1108.512

Kommunfullmäktiges beslut den 29 april 2004
15. § 57
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Köp av enfamiljshus och investeringstillstånd
Dnr 2004.98.299
16. § 58
Investeringstillstånd för IT-vision 2004
Dnr 2004.659.005
17. § 62
Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag den 1 mars 2004
Dnr 2004.658.004
18. § 64
Svar på medborgarförslag om förbud mot mopedtrafik på cykeloch gångvägar i Hässlegården-Spandelstorp-Lyckeby
Dnr 2003.1697.510
19. Vägverkets beslut den 29 april 2004
beteckning EV 20-A 2004:2190
Beslut om statsbidrag till Ytteröfärjan för år 2004 (objekt 319512)
Dnr 2004.668.318
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1-19.
_____
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§ 51
Information
1. EU-projekt i östra skärgården
Landskapsutvecklare Britt-Marie Havby informerar.
2. Sjöfartsskydd
Hamningenjör Christer Hoff informerar.
3. Fyra hörnstenar för att bygga det nya Karlskrona
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
4. SEBTrans-Link utredning Port of Karlskrona
Hamnchef Hans Håkansson informerar.
_____

12

25 maj 2004

13

§ 52
Övrigt
1. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande anbud upphandling
avseende hämtning av hushållsavfall inom Karlskrona kommun.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
2. Rune Andersson (m) och Jörgen Johansson (c) ställer frågor
beträffande
hyreskontrakt ungdomscafé Terraqotta.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
3. På fråga som ställdes av Rune Andersson (m) vid tekniska nämndens
arbetsutskotts sammanträde den 19 maj avseende försäljning av
skogsskifte Sällemåla svarar förvaltningschef Anders Jaryd att ärendet
kommer att behandlas vid tekniska nämndens septembersammanträde.
4. Vid arbetsutskottets sammanträde efterfrågade Rune Andersson (m)
också avverkningsplan för tätortsnära skogar. Förvaltningschef Anders
Jaryd meddelar att planen kommer att presenteras för tekniska nämnden
i höst.
5. Arne Karnehov (kd) påpekar P-problem vid Café Utsikten på
Bryggareberget. Reiner Fölster (fp) föreslår att nuvarande P-platser
avgiftsbeläggs.

6. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande påminnelse från Aspö
PRO om skrivelse inlämnad den 18 mars 2004 avseende dricksvatten i
brunn till fastigheten Aspö 4:322.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan. Ärendet är för
närvarande under utredning.
7. Roland Löfvenberg (m) påpekar trafikproblem vid nordöstra delen av
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Stortorget. Frågan vidarebefordras till tekniska nämndens trafikutskott.
8. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående upplåtelse av offentlig
plats på Stortorget för kioskrörelser.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
_____

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 31 augusti 2004
§ 53

Förslag till budget 2005 samt plan för åren 2006-2007

§ 54

Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen, etapp 2

§ 55

Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i
Vedeby

§ 56

Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar av el- och ventilationsarbeten i Rosenfeldtskolan

§ 57

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 58

Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 59

Detaljplan för Verstorp 2:68 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 60

Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 61

Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 62

Svar på motion avseende marknadsföring av byggande och boende i hela
Karlskrona kommun

§ 63

Svar på motion angående underhåll av stenbro över Nättrabyån

§ 64

Svar på motion angående trafiksäkerhet vid Gullbernavägen

§ 65

Svar på motion angående hastighetsbegränsning 30 km/tim på Sofielundsvägen i
Rödeby

§ 66

Remiss Vägverkets redovisning av bidrag m.m. för enskilda vägar

§ 67

Investeringstillstånd för GC-väg på Blåportsgatan

TEKNISKA NÄMNDEN

Förslag till att skydda ett värdefullt naturområde inom fastigheten
Augerums-Ryd 1:18, Karlskrona

§ 69

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 70

Meddelanden

§ 71

Information

§ 72

Övrigt

Sign

Blad

2004-08-31
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Sammanträdesprotokoll

§ 68

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2004-08-31

3

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 31 augusti 2004 kl. 14.00 – 15.40
Sammanträdet ajourneras kl. 14.20-14.30

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)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Gunhild Arvö (fp)

Övriga närvarande ersättare

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl. 14.00-15.15
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson
kl.14.00-15.15
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson kl. 14.00-15.35

sekreterare

Mariette Karlsson
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Utses att justera

Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Rune Andersson

§§ 53-72

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 9 september 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.776.401

§ 53
Förslag till budget 2005 samt plan för åren 2006-2007
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till budget 2005 samt
plan för åren 2006-2007.
Förslaget har upprättats i enlighet med de direktiv och ramar som
beslutats i kommunfullmäktige den 17 juni 2004. Ramen grundar sig
på de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för år 2005 och 2006
i den av kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2004-2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 juli 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga har vid ett särskilt informationssammanträde den
25 augusti 2004 redovisat respektive avdelnings förslag.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag
1. att intensifiera arbetet med bättre ekonomiska lösningar för
värmeproduktion utanför fjärrvärmeområden eventuellt i samverkan med
kyrkan, landstinget m.fl.,
2. att utreda möjligheten om försäljning eller utarrendering av Gissleviks
husvagnsuppställningsplats med inriktning att skapa en bättre campingplats,
3. att öka självförvaltningen med en vinst på 50 000 kronor år 2005,
4. att redovisa för tekniska nämnden kvartalsvis försäljningsläget för mark
och fastigheter, samt
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5. att arbeta för en ökad fastighetsförsäljning.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl. 14.20-14.30.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Jörgen Johanssons tilläggsyrkande
avseende intensifiering av arbetet med bättre ekonomiska lösningar för
värmeproduktion.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Johanssons
tilläggsyrkande avseende Gissleviks husvagnsuppställningsplats.
Tekniska nämnden bifaller Jörgen Johanssons två tilläggsförslag avseende
intensifiering av arbetet med bättre ekonomiska lösningar för
värmeproduktion och Gissleviks husvagnsuppställningsplats.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Johanssons tilläggsyrkande om
ökad självförvaltning.
Tekniska nämnden bifaller Jörgen Johanssons tilläggsförslag med följande
ändring ”att öka självförvaltningen med inriktning mot en besparing på
50 000 kronor år 2005.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Johanssons tilläggsyrkande om
att redovisa för tekniska nämnden kvartalsvis försäljningsläget för mark och
fastigheter.
Tekniska nämnden beslutar att hänskjuta yrkandet till punkten övrigt.
Slutligen ställer ordföranden proposition på Jörgen Johanssons
tilläggsyrkande om att tekniska förvaltningen får i uppdrag att arbeta för en
ökad fastighetsförsäljning.
Tekniska nämnden bifaller Jörgen Johanssons tilläggsyrkande om uppdrag
att arbeta för en ökad fastighetsförsäljning.
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Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att fortsätta den påbörjade 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 investeringsplan också planera för
behovet av ökad kommunbidragsram fr.o.m. budget 2007 med 1 000 000
kronor för att täcka nämndens ökade kapitalkostnader till följd av
investeringar i gatu- och parkverksamheterna,
3. att utöka kommunbidragsramen med 600 000 kronor år 2005 för att
täcka kostnader för beslutade ökade driftbidrag till vägsamfälligheter och
bidrag till beläggningar av enskilda vägar samt planera för utökad
kommunbidragsram år 2006 och år 2007 med respektive 1 200 000 kronor
och 1 600 000,
4. att utöka kommunbidragsramen med 176 000 kronor år 2005 och
planera för en utökad ram om 144 000 kronor år 2006 och 93 000 kronor år
2007 för ökade bidragsgivning till byggande av enskilda vägar,
5. att budgetdirektivets minskade kommunbidrag med 2 000 000 kr som
ska mötas av förstärkta intäkter disponeras genom lämplig fördelning mellan
den avgiftsfinansierade färjeterminalen och övrig skattefinansierad hamnverksamhet på Verkö,
6. att inom den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten
medge ianspråktagande av eget kapital och 2 200 000 kronor år 2005 och
planera för ianspråktagande om 900 000 kronor år 2006 och 2 300 000
kronor år 2007,
7. att utöver ram besluta om investeringar om 5 000 000 kronor år 2005 i
vattenförsörjningsprojektet ”Johannishusåsen”, samt planera för 30 000 000
kronor år 2006 och 75 000 000 kronor år 2007 och besluta om inlösen av
sopkärl från Affärsverken AB år 2005 för 4 500 000 kronor,
8. att fastställa vatten- och avloppstaxa i enlighet med föreliggande förslag,
samt
9. att fastställa renhållningstaxa i enlighet med föreliggande förslag.
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Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
1. att uppdra till tekniska förvaltningen att intensifiera arbetet med bättre
ekonomiska lösningar för värmeproduktion utanför fjärrvärmeområden
eventuellt i samverkan med kyrkan, landstinget m.fl.,
2. att uppdra till tekniska förvaltningen att utreda möjligheten om
försäljning eller utarrendering av Gissleviks husvagnsuppställningsplats med
inriktning att skapa en bättre campingplats,
3. att uppdra till tekniska förvaltningen att öka självförvaltningen med en
inriktning mot en besparing på 50 000 kronor år 2005,
4. att hänskjuta Jörgen Johanssons (c) tilläggsyrkande om att redovisa för
tekniska nämnden kvartalsvis försäljningslägen för mark och fastigheter till
punkten övrigt,
5. att uppdra till tekniska förvaltningen att arbeta för en ökad
fastighetsförsäljning, samt
6. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget förår 2005 och plan
för åren 2006-2007.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/projekteringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2002.485.251

§ 54
Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen, etapp 2
Genom tillkomsten av det nya köpcentrat i Slottsbacken, Lyckeby, har
trafiken på intilliggande vägar ökat, vilket också förutsågs i en
trafikutredning som togs fram under år 2000.
I utredningen pekades bland annat på nödvändigheten av utbyggnad av
Järavägen, vilket skulle ge en omfördelning av trafiken så att trafiken på
Lyckebyvägen vid Vedebyskolan skulle minska med 50 procent.
I kommunens investeringsbudget för år 2004 finns 2 500 000 kronor
upptagna till projektering inklusive geotekniska och miljötekniska
utredningar, samt för framtagande av detaljplan. I investeringsplanen för
2005 finns 11 500 000 kronor till utbyggnad av vägen.
Detaljplan för del av Järavägen, etapp 2, har påbörjats genom beslut i
miljö- och byggnadsnämnden den 13 juni 2002.
I samband med utbyggnad av Amiralens parkering har exploatören
(KF och ICA) på egen bekostnad anlagt ca 120 m av Järavägen etapp 2
med anslutning till befintlig cirkulationsplats på Stationsvägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att tillstånd meddelas för projektering av utbyggnad av Järavägen etapp 2
inom ramen 2 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Idrotts- och fritidsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1052.292

§ 55
Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av
ridhusanläggning i Vedeby
Idrotts- och fritidschefen har i skrivelse daterad den 11 augusti 2004
föreslagit idrotts- och fritidsnämnden besluta föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska förvaltningen att snarast påbörja byggandet
av ett nytt ridhus i anslutning till ridskoleanläggningen i Vedeby.
Idrotts- och fritidsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde den
1 september 2004.
Tekniska förvaltningen har, i samråd med idrotts- och fritidsförvaltningen,
föreslagit att 2 500 000 kronor avsätts i investeringsbudgeten år 2005 för
uppförande av ridhusanläggningen.
Om projektet kan påbörjas under hösten beräknas utgifter om cirka 500 000
kronor för projektering, bygglovsansökan och markarbeten uppstå under år
2004. Beloppet ryms inom den totala investeringsram som kommunfullmäktige medgivit under 2004. Den större delen av investeringsutgiften,
2 000 000 kronor, kommer att falla ut under år 2005.
För ökade kapital- och driftbidragskostnader ansvarar idrotts- och
fritidsnämnden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 augusti 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
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Tekniska nämnden hemställer, under förutsättning av att idrotts- och
fritidsnämnden beslutar att uppdra åt tekniska nämnden att uppföra
ridhus i Vedeby, att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta
1. att anslå 2 500 000 kronor under år 2005 för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby,
2. att meddela omedelbart projekteringstillstånd för anläggningen,
samt
3. att delegera beslut om investeringstillstånd för uppförande av
anläggningen till kommunstyrelsen.
Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
att delegera beslut om hemställan om investeringstillstånd för uppförande
av anläggningen till tekniska nämndens ordförande.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1057.291

§ 56
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar av
el- och ventilationsarbeten i Rosenfeldtskolan
Elektriska nämnden och arbetsmiljöverket har i inspektionsrapporter krävt
att fel och brister i Rosenfeldtskolan vad avser el- och ventilationsarbeten
åtgärdas.
Kostnaden för elarbetena uppgår till 1 250 000 kronor och för ventilationsarbetena 1 050 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 augusti 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att för genomförande av förbättringsarbeten i Rosenfeldtskolan, för att
tillgodose Elektriska nämndens och Arbetsmiljöverkets krav, anslå
2 300 000 kronor ur det i budget 2004 beslutade utrymmet för Trossö
skola om 4 000 000 kronor, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd för angivna investeringsprojekt.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2003.391.214

§ 57
Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd under tiden 21 maj t.o.m.
18 juni 2004.
Planområdet omfattar hela kvarteret Sjöbladh på Trossö och avgränsas av
Ronnebygatan, Östra Köpmansgatan, Guldsmedsgränd och Bredgatan.
För området gäller detaljplan från 1948. Gällande detaljplan är inte
genomförd och fastighetsbildningen stämmer inte överens med planen.
Fastigheterna inom kvarteret är till största del privatägda.
Syftet med planen är främst att möjliggöra ombyggnad av f.d. skolbyggnader
till bostäder samt tillbyggnad inom skoltomten. Syftet är även att bevara den
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom kvarteret.
Planförslaget innebär även en ny gångbana på östra sidan om
Guldsmedsgränd från transformatorstationen fram till Östra Köpmansgatan.
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2004-08-31

15

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.869.214

§ 58
Detaljplan för del av fastigheten Hasslö 2:2, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 21 juni t.o.m. 12 juli 2004.
Planområdet omfattar del av fastigheten Hasslö 2:2 som är privat ägd och
är belägen på norra delen av Hasslö.
Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra fyra friliggande
bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse. Lokalgatan inom
planområdet föreslås ingå i Hasslö vägförening.
Exploateringsavtal skall upprättas mellan kommunen och exploatören.
Exploatören har ansvaret för planens genomförande. Exploatören ansvarar
för utbyggnaden av vatten- och avloppsanläggningar inom planområdet, vilka
ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag, samt
2. att exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplanens antagande.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.902.214

§ 59
Detaljplan för Verstorp 2:68 m.fl., Nättraby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 28 juni t.o.m. 19 juli 2004.
Planområdet omfattar fastigheterna Verstorp 2:68, 2:70, 2:71 samt del av
2:72 som alla är privatägda. Området är beläget i Skärfva by.
Området omfattas av en detaljplan för del av Verstorp 2:23 som vann laga
kraft den 19 juli 2002 och som anger område för bostäder, handel, hantverk
och kontor.
Planförslaget innebär en mindre förändring av gällande plan.
Gällande plan redovisar två huskroppar längs med infartsgatan till Skärfva
by. Genom att istället tillåta tre mindre byggnader skapas möjlighet till två
mer avgränsade gårdsrum. Parkering löses inom kvartersmark.
Genomförandetiden för befintlig plan är 10 år och föreliggande planförslag
borde ha lika lång genomförandetid.
Exploatören har ansvaret för genomförandet av planen.
Fastigheterna ska ingå i den gemensamhetsanläggning avseende
naturområden, entrégata inklusive gatubelysning och dagvattenanläggning
som ska bildas för hela Skärfva by enligt befintlig plan.
Området ansluts till det kommunala Va-nätet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag, samt
2. att föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att genomförandetiden ändras
till 10 år i planbeskrivningen och plankartan.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.266.214

§ 60
Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd fram till den 27 augusti 2004.
Planområdet är beläget inom Johannesbergs bostadsområde utmed
Kemivägen och ingår i ett större område som i en gällande detaljplan är
avsett till parkmark samt till en mindre del för småindustri för kommunens
förråd. Marken ägs av kommunen.
Syftet med den föreslagna planen är att ändra ändamålet med markanvändningen för park för en mindre del av det större parkområdet till skol-/
förskoleverksamhet. Tillfart till förskolan föreslås ske från Kemivägen och
samordnas med förrådets infart. Förrådet nyttjar i dagsläget ett område intill
infartsvägen, som i detaljplanen nu avsätts till angöring och parkering för
förskolan. Förrådstomten justeras därför med ett nytt område beläget sydväst
om tomten och som i detaljplanen utläggs för småindustri.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka planförslaget.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.926.214

§ 61
Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 2 juli t.o.m. 9 augusti 2004.
Planområdet omfattar del av fastigheten Fäjö 1:75 som är privatägd och är
belägen på nordöstra Fäjö. Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra
två friliggande bostadshus.
En förutsättning för byggnation är att VA kan lösas för området. Det
planeras en privat utbyggnad av VA till Fäjö, som ska anslutas till det
kommunala nätet vid Lösen. Ledningarna kommer senare att övertas av
kommunen.
Exploatören har ansvaret för planens genomförande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 juli 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag, samt
2. att föreslå miljö- och byggnadsnämnden besluta att VA ska vara
utbyggt fram till planområdet innan detaljplanen antas.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.64.250)
Miljö- och byggnadsnämnden
AB Karlskronahem
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.323.250

§ 62
Svar på motion avseende marknadsföring av byggande och boende
i hela Karlskrona kommun
Jörgen Johansson (c) har i en motion föreslagit att Karlskrona kommun i
arbetet med att utveckla hela kommunen beaktar förslagen att på ett
positivt sätt marknadsföra byggande och boende i hela kommunen och att
prissättningen på tomtmark som varit planlagd en längre tid ses över.
Motionen har översänts till tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden (beslut den 7 juni 2004, § 245, protokollsbilaga 1) samt AB
Karlskronahem (yttrande daterat den 16 mars 2004, protokollsbilaga 2)
för beredning. Tekniska förvaltningen utsågs som samordnande av
yttrandena.
Karlskrona kommun har sedan lång tid planlagda tomter i de mindre orterna
Brömsebro, Fågelmara, Hasslö, Holmsjö, Nävragöl, Saleboda, Strömsberg,
Sandhamn och Tving. Tomterna ingår i den kommunala tomtkön, men
efterfrågan är låg. I de flesta fall är tomterna avstyckade och VA och gator är
utbyggda. Priserna på tomterna varierar mellan 60 000 och 80 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag, protokollsbilaga 3.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
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Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen
Johanssons förslag. Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka
förvaltningens förslag röstar ja, den som vill tillstyrka Jörgen Johanssons
förslag röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s), Åke
Håkansson (s), Claes-Urban Persson (s), Günter Dessin (v), Ragnar
Lindoffsson (s) 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 7 ja-röster mot 6 nej-röster enligt tekniska
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2002.400.870)
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Akten

2002.1710.870

§ 63
Motion ang. underhåll av stenbro över Nättrabyån
Peter Christensen (c) har i motion angett att den gamla stenvalvbron intill
E22 i Nättraby är av kulturhistoriskt värde, att den riskerar förfalla och att
Karlskrona kommun därför bör ta initiativ till att bron får nödvändigt
underhåll.
Tekniska nämnden har i tidigare beslut, den 27 april 2004, § 35, föreslagit att
kommunen ej skall påta sig ansvar för framtida underhåll av stenbron. Vid
kommunstyrelsen beredning av motionen återremitterades ärendet till
nämnden för ny behandling då man ansåg att brons placering på allmän
platsmark innebär att kommunen ej kan avsäga sig ansvaret för det framtida
underhållet.
Tekniska förvaltningen har inte fått klarhet i vem som egentligen har det
formella ansvaret för brons framtida underhåll. Enligt gällande byggnadsplan
är bron belägen på allmän platsmark men är också redovisad som samfälld
mark med flera delägare varav kommunen är en.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 juli 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag och föreslagit tekniska nämnden att ändra sitt tidigare
beslut så att kommunen påtar sig ansvaret för framtida underhåll av
stenvalvbron över Nättrabyån intill E22 vid Nättraby trafikplats.
Samråd har skett med länsstyrelsen och vägverket.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar att ändra sitt tidigare beslut och föreslår
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
1. att kommunen påtar sig ansvaret för framtida underhåll av stenvalvbro
över Nättrabyån intill E22 vid Nättraby trafikplats,
2. att motionen därmed skall anses besvarad.
______
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Kommunstyrelsen (2004.142.312)
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Akten

2004.548.312

§ 64
Svar på motion angående trafiksäkerheten vid Gullbernavägen
S-Kvinnor har genom motion av Eva-Britt Dahlström (s) hemställt om att
kommunen ska anlägga en gång/cykelväg genom industriområdet vid
Gullbernavägen.
I tekniska förvaltningen förslag till investeringsplan för 2005-2007 redovisas
behov av ett flertal nödvändiga gång/cykelvägar. Utöver planen finns sedan
flera år tillbaka ytterligare ett antal önskvärda cykelvägar listade.
Den i motionen angivna cykelvägen är intressant då den kan ses som en
sammanlänkning av befintliga cykelvägnät även om trafiken här bedöms vara
mindre än på vissa andra cykelvägsavsnitt. En förutsättning är då att den
anläggs från befintlig cykelväg norr om industriområdet och fram till
befintlig cykelväg på Gullbernavägen vid Hultvägen.
Tekniska förvaltningen konstaterar att befintligt vägområde längs den i
motionen föreslagna vägsträckan ej är tillräcklig. Därmed erfordras
kostsamma breddningar på Gullbernavägen och objektet måste då ställas mot
andra angelägna cykelvägsobjekt i föreslagen investeringsplan 2005-2007.
Ett alternativ som förvaltningen bedömer vara tillräckligt i nuläget är att man
istället målar cykelfält (bredd 1,25 m) på vägens båda sidor. Denna åtgärd
bedömdes kunna utföras inom förvaltningens budgetramar under 2005, men
då planeringsförutsättningarna förändrats föreslås nu arbetet att utföras 2004.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 juli 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag..
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2004-08-31

25

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden beslutar för egen del
att utförande av gång/cykelväg längs Gullbernavägen från Hultvägen
och genom Gullberna industriområde utföres 2004 genom målning av
cykelfält på vägens båda sidor.
Vidare hemställer tekniska nämnden att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
_____
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Rödeby Brukshundklubb
Vägverket
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Lokala trafikföreskrifter
Akten

2004.578.512

§ 65
Hastighetsbegränsning 30 km/tim på Sofielundsvägen i Rödeby
I en skrivelse till tekniska förvaltningen har Rödeby Brukshundsklubb
anhållit om rubricerade. Anledningen är att vägen till den plats där klubben
har sin verksamhet utgör förlängning av den mycket utnyttjade gång- och
cykelvägen mellan Torskors och Rödeby. Dessutom bor ett par barnfamiljer
utmed vägstråket.
Den aktuella vägsträckan är ca 500 m lång, tre farthinder i form av vägbulor
är utplacerade och körbanebredden är 5.5-6.0 m.
Vägverket, som är väghållare och väghållningsmyndighet för vägen, har i
skriftligt yttrande meddelat att verket är positivt till 30-begränsning från
Poppelstigen till gränsen för tättbebyggt område.
Då hela den aktuella vägsträckan är belägen inom tättbebyggt område
ankommer det på tekniska nämnden att fastställa beslut i ärendet.
Tekniska förvaltningen, bedömer att ett undantag från principen för nya
’30’-beslut kan vara motiverat här. Skälet är bl.a. det dominerande inslaget av
gång- och cykel- trafik med tidvis anhopning av biltrafik till/från
Brukshundsklubbens verksamhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 juni 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag,
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
att fastställa följande lokala trafikföreskrift
SOFIELUNDSVÄGEN, delen mellan Poppelstigen och gränsen för
tättbebyggt område
Hastighetsbegränsning 30 km/tim.
Lagrum: Trafikförordningen (1998:1276) 10 kap 1 § andra stycket 10.
Beslutet kungöres med vägmärken och träder i kraft när sådan kungörelse
ägt rum.
_____
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Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Akten

2004.810.318

§ 66
Remiss vägverkets redovisning av bidrag mm för enskilda vägar
Bakgrunden till rubricerad remiss kan hänföras till tidigare
BREV-utredning (Betänkande av utredningen om bidrag och regler för
enskilda vägar, SOU 2001:67). Remissen efterfrågar nu i första hand
synpunkter på vägverkets redovisning och då i första hand avseende
broar och färjor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 augusti 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att ta tekniska förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till
näringsdepartementet.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1051.312

§ 67
Investeringstillstånd för GC-väg på Blåportsgatan
I tekniska förvaltningens investeringsbudget 2004 finns upptaget 700 000
kronor för rubricerade GC-väg, vilken är en viktig sammanlänkning av
befintligt GC-vägnät och ger ökad trafiksäkerhet bl.a. som skolväg till
Wämöskolan och daghem vid Blåport.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 augusti 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen beslutar
att investeringstillstånd beviljas inom ramen om 700 000 kronor för ny GCväg på Blåportsgatan.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2003.418.430)
Skogsvårdsstyrelsen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2003.616.430

§ 68
Förslag till att skydda ett värdefullt naturområde inom fastigheten
Augerums-Ryd 1:18
Skogsvårdsstyrelsen i östra Blekinge har i skrivelse till kommunen
föreslagit att ett område inom fastigheten Augerums-Ryd 1:18,
Karlskrona, avsätts som biotopskyddsområde.
Biotopskyddsområde enligt 12 kap. 6 § miljöbalken innebär att markägaren
fortfarande äger området, men avstår från möjligheten att fritt bruka det.
Området omfattar två bergsbranter som är klassade som nyckelbiotoper och
ligger inom Torskors industriområde.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 augusti 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 augusti 2004 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att kommunen inte har något att erinra mot att skogsvårdsstyrelsen avsätter
bergsbranterna inom Augerums-Ryd 1:18 som biotopskyddsområde.
_____
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§ 69
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 maj 2004
Kallelse och protokoll från sammanträde den 15 juni 2004
Anbud
Asfaltsprodukter
Flytbrygga
Koholmens avloppsreningsverk
Elarbeten vid renovering av slutsteg
Mobilt reservelverk
Fönsterputsning
Nätstaket och grindar
Målningsprojekt 1
Wämöparken, stödmur
Inhyrning av småmaskiner 2004-2006
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2004
Daterad den 15 mars 2004, reviderad den 28 maj 2004 respektive
den 6 augusti
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Lokal trafikföreskrift p.g.a. utökat behov av parkering
Gamla Skeppsbrogatan
TN 25/04
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Lövmarknaden
TN 26/04
Lokal trafikföreskrift p.g.a. uteservering sommartid
Norra Smedjegatan
TN 27/04
Lokal trafikföreskrift p.g.a. midsommarfirande i Trummenäs
TN 28/04
Lokal trafikföreskrift med anledning av ombyggnad bussvändslinga
m.m. vid Amiralens köpcentrum
TN 29/04
Lokal trafikföreskrift p.g.a. SAIL 2004
TN 34/04
Lokal trafikföreskrift p.g.a. marknad i Kristianopel
TN 35/04
Ersättning för skada p.g.a. hål i asfalt, Ostermansgatan 8B
Dnr 2004.783.311
Ersättningsanspråk p.g.a. skador på lösöre m.m. vid källaröversvämning p.g.a. stopp i kommunens huvudledning.
Dnr 2004.954.359
Revidering i TF:s attestliggare 2004-07-01
Dnr 2004.1038.002
Redovisning av upphandlingar 2003-2004 inom renhållningsavdelningen
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 70
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 4 maj 2004, § 66
Yttrande till Region Blekinge över Länstransportplan 2004-2015 för
Blekinge
Dnr 2004.683.014
2. Länsrätten i Blekinge län
Beslut Mål nr 384-04 E
Överklagat beslut
Karlskrona kommuns tekniska nämnds trafikutskotts beslut den 20 januari
2004, § 2
Dnr 2003.1639.511
3. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2004, dnr 431-1661-04
Om särskild utredning i samband med exploatering av fastigheten
Karlskrona 3:3 på Rosenholmsområdet, Karlskrona kommun
Dnr 2003.1535.214
Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2004
4. § 74
Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Dnr 2004.789.007
5. § 77
Investering i lokaler i Jämjö med flera områden för utbyggnad av förskoleverksamheten
Dnr 2004.390.291
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6. § 78
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättringar i
Rosenfeldtskolan
Dnr 2003.1620.291
7. § 79
Svar på medborgarförslag – Ersätt P-mätarna med P-skiva
Dnr 2004.321.514
8. § 80
Svar på motion om handikapphiss till samlingslokalen i f.d. Rödeby
kommunalhus
Dnr 2003.551.292
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2004
9. § 72
Yttrande i mål 235-04 över laglighetsprövning av vägföreningens
aktivering
Dnr 2003.505.318
10. § 78
Delårsbokslut den 30 april 2004
Dnr 2004.368.042
11. § 81
Beslut om delegation för investeringstillstånd för ombyggnad av
Spandelstorpsskolan
Dnr 2004.390.291
12. Länsstyrelsens beslut den 15 juni 2004, dnr 525-0922-04
Samråd enligt 12 kap 6 § MB för ny tryckavloppsledning från Nättraby
till Gräsvik
Dnr 2004.185.351
13. Skrivelse från Parliamentary Assembly Assemblée parlementarie,
daterad i Strasbourg den 30 april 2004
angående the Plaque of Hanour of the Council of Europe
Dnr 2004.898.105
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14. Länsstyrelsens beslut den 21 juni 2004
Underrättelse om driftstörning avseende avstängning av kemsteg
Koholmens reningsverk
Dnr 2004.901.351
Kommunfullmäktiges beslut den 17 juni 2004
15. § 91
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
Dnr 2004.905.026
16. § 92
Delårsbokslut den 30 april 2004
Dnr 2004.368.042
17. § 93
Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007
Dnr 2004.776.041
18. § 94
Försäljning av del av Sparre 7 (f.d. simhallstomten) Trossö
Dnr 2004.655.253
19. Äldrenämndens beslut den 30 juni 2004, § 56
Dnr 2004.946.287
20. Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2004, dnr 403.3446-04
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
nybyggnad av miljöstation, fastigheten Långö 1:2 i Karlskrona kommun
Dnr 2004.947.231
21. Länsstyrelsens beslut den 28 juni 2004, dnr 403-3760-04
Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
nybyggnad av pumpstation, fastigheten Karlskrona 5:13 i Karlskrona
kommun
Dnr 2004.948.231
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22. Skrivelse från Regeringskansliet, miljödepartementet,
M2002/3318/F/P
Överklagande i fråga om detaljplan för gång- och cykelväg för delen
Dalbyvägen – Trantorp (del av fastigheterna Skärva 1:1, Verstorp 2:14,
Stora Vörta 1:7 m.fl.), Karlskrona kommun
Dnr 2001.284.214
23. Kammarrätten i Jönköping
Beslut Mål nr 1779-04
Överklagat avgörande
Länsrättens i Blekinge län beslut den 24 maj 2004 i mål nr 384-04
Laglighetsprövning enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900); nu fråga
om överklagandet gjorts i rätt tid
Placering av trafikmärke i korsningen Saltgatan/Salviagatan
Dnr 2003.1639.511
24. Länsstyrelsens beslut den 13 juli 2004, dnr 575-1108-04
Anmälan om efterbehandling vid Blå Ports förskola
Dnr 2003.297.423
25. Länsstyrelsens beslut den 8 juli 2004, dnr 555-947-04 1080-50-005
Anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken – ledningsarbete vid
Kilströmskaj
Dnr 2004.986.352
26. Länsstyrelsens beslut den 8 juli 2004, dnr 555-3392-04 1080-50-005
Angående driftstörning – ras av självfallsledning i Sunnavägen
Dnr 2004.987.353
27. Länsstyrelsens beslut den 9 augusti 2004, dnr 432-3944-04
Exteriör renovering av Bastion Kungshall på fastigheten Stumholmen 1:2,
Karlskrona kommun
Dnr 2002.1750.872
28. Kommunstyrelsens beslut den 10 augusti 2004, § 102
Tecknande av 15-årigt hyresavtal till gruppbostad för funktionshindrade
Dnr 2004.1066.282
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1 – 28.
_____
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§ 71
Information
1. Rapport ”Personalnyckeltal 2004-04-30”
2. Budgetuppföljning juli 2004
_____
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§ 72
Övrigt
1. Gunhild Arvö (fp) aktualiserar Jörgen Johanssons (c) yrkande från § 53
- att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att redovisa för tekniska
nämnden kvartalsvis försäljningslägen för mark och fastigheter.
2. Fastighetsobjekt som kan säljas redovisas i skriftlig sammanställning.
3. Vid tekniska nämndens maj-sammanträde ställde Roland Löfvenberg (m)
fråga angående upplåtelse av offentlig plats på Stortorget för kioskrörelser.
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson besvarar frågan vid dagens
sammanträde.
4. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande programförslag för
förnyelse av Hoglands Park.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Tekniska nämnden beslutar att göra ett studiebesök i parken i samband med
tekniska nämndens sammanträde den 28 september med början kl.11.00.
5. Björn Brunström (c) efterfrågar redovisning av tekniska förvaltningens
konsultkostnader 2004.
Ärendet kommer att redovisas vid nästa sammanträde.
6. Björn Brunström (c) påpekar att diverse uppröjningar av bl.a.
buskvegetation bör ske utmed Verköleden.
7. Gunhild Arvö (fp) ställer fråga beträffande försäljning av Nättraby
Folkets hus. Ordföranden besvarar frågan.
_____
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Delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 augusti 2004
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Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 77

Försäljning av skogsfastighet Sällemåla 1:1
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Svar på motion angående offensiv trafiksäkerhet

§ 79

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 80

Meddelanden

§ 81

Information

§ 82

Övrigt

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad

2004-09-28

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Tisdagen den 28 september 2004
Studiebesök i Hoglands park kl. 11.00-12.00
Sammanträde i sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
kl. 14.00-15.30
sammanträdet ajourneras kl. 14.30-14.40

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 Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Gunhild Arvö (fp) kl. 14.00-15.30
Tommy Rönn (v)

Övriga närvarande ersättare

Sign

Sammanträdesdatum

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

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Allergikommittén, Karin Vaarning kl. 14.40-15.10
Miljöinspektör Evy Sareklint kl. 14.40-15.10
VVS-ingenjör Thomas Höijer kl. 14.40-15.10

sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Veronica Lathe

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Veronica Lathe

§§ 73-82

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 september 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
Mariette Karlsson

Sign

Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen (KS 2004.294.020)
Tekniska förvaltningen/administrativa avdelningen
Akten

2004.867.020

§ 73
Personalpolitiskt program
Kommunledningsförvaltningen har översänt förslag till personalpolitiskt
program för Karlskrona kommun och dess bolag för yttrande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 september 2004 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Förvaltningen anser att det nya personalpolitiska programmet är ett bra
material. Några begrepp/områden som förvaltningen anser vara viktiga
saknas dock.
Punkten Hälsa och arbetsmiljö
Här anser förvaltningen att meningen under rubriken bör vara ”Arbetsglädje
är viktigt på jobbet”.
Orden ”friskvård” och ”rehabilitering” är centrala begrepp som kommunen
arbetar mycket med och därför bör dessa ord finnas med på något sätt under
denna punkt.
Förvaltningen vill också poängtera vikten av att materialet förankras hos
arbetsledarna för att de ska få de bästa förutsättningarna att föra ut det
personalpolitiska programmet i sina arbetsgrupper. Viktigt att hitta en bra
modell att föra ut budskapet i kommunens organisation.
Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig bakom förvaltningens synpunkter på förslag till nytt
personalpolitiskt program.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Jan-Anders Glantz
Lars-Håkan Winkler
Kenneth Johansson
Hans-Olof Hansson
Benny Ohlsson
Håkan Franzén
Karl-Johan Svärd
Hans Håkansson
Tommy Sandin
Akten

2004.1171.001

§ 74
Ny organisation för tekniska förvaltningen 2005, steg 1
- fastställande av förvaltningsstruktur på avdelningsnivå och
tillsättande av chefstjänster
Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till ny organisation att träda
ikraft senast den 1 januari 2005 med anledning av kommunfullmäktiges
budgetdirektiv för åren 2005-2007. KF har i budgetdirektiven beslutat att
tekniska nämnden ges i uppdrag att planera för organisationsförändringar
inom hela tekniska förvaltningen så att kommunbidraget till förvaltningens
skattefinansierade verksamhet kan minskas med 2 mkr år 2005 och med
3 årliga mkr från och med år 2006.
Organisationsförändringen kommer att ske i två steg, där första steget
består av att fastställa förvaltningsstrukturen på avdelningsnivå och bemanna
chefstjänsterna. Steg två innebär att respektive avdelningschef ska presentera
en detaljerad organisationslösning ner till arbetsgruppsnivå med förslag till
bemanning. Varje avdelning ska i det arbetet bland annat klarlägga mål,
funktioner och arbetsuppgifter och etablera system för verksamhets- och
ekonomistyrning med nyckeltal. En handlingsplan ska upprättas för hur
planerade intäktsökningar och kostnadsminskningar ska uppnås. Detta arbete
kommer att bedrivas i projektform under hösten 2004.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förhandlingar enligt MBL § 11 har förevarit med SACO, SKTF och
Kommunal.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 september 2004 diskuterat
förslaget.
Reviderat förslag till att-sats nr 2, daterat den 28 september 2004,
delas ut vid dagens sammanträde.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fastställa förvaltningsstrukturen på avdelningsnivå, vilket innebär att
tekniska förvaltningen består av en stab och fem avdelningar. Staben ska
innehålla funktionerna administration, projektering, utredning och
utveckling. De fem avdelningarna är hamn/stuveri, VA/renhållning,
mark/exploatering, gata/park och fastighet, samt
2. att förvaltningens chefstjänster bemannas enligt följande:
Jan-Anders Glantz – stf. förvaltningschef, tillika projekteringschef med
placering i staben
Lars-Håkan Winkler – avdelningschef hamn/stuveri
Kenneth Johansson – avdelningschef VA/renhållning
Hans-Olof Hansson – avdelningschef mark/exploatering
Benny Ohlsson – avdelningschef gata/park
Håkan Franzén – avdelningschef fastighet
Karl-Johan Svärd – bitr. gata/parkchef
Hans Håkansson – utvecklingschef med placering i staben
Tommy Sandin – utredningschef med placering i staben.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.368.042

§ 75
Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2004
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och avlämna budgetuppföljningsrapport med
prognoser för årets utfall per augusti månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september 2004 anmält att
tekniska nämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en marginell positiv
avvikelse om +0,4 mkr jämfört med budget år 2004.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 september 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna,
2. att under resterande del av året anpassa de planerbara kostnaderna i
fastighetsförvaltning och park- och naturförvaltning så att budgeterat
resultat uppnås, samt
3. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 31 augusti 2004.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2004-09-28

8

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2003.1391.214

§ 76
Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län.
Rubricerade detaljplan är översänd till tekniska nämnden för yttrande under
utställningstiden 27 augusti t o m 24 september 2004.
Planområdet omfattar hela kvarteret Sjöbladh på Trossö och avgränsas av
Ronnebygatan, Östra Köpmansgatan, Guldsmedsgränd och Bredgatan.
För området gäller detaljplan från 1948. Gällande detaljplan är inte
genomförd och fastighetsbildningen stämmer inte överens med planen.
Fastigheterna inom kvarteret är till största del privatägda.
Syftet med planen är främst att möjliggöra ombyggnad av f.d.
skolbyggnader till bostäder och tillbyggnad inom skoltomten, samt att
bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom kvarteret.
Planförslaget innebär även en ny gångbana på östra sidan om
Guldsmedsgränd från transformatorstationen fram till Östra Köpmansgatan.
Kommunen är huvudman för de allmänna platserna.
Länsstyrelsen har i yttrande under samrådstiden anfört att det behövs
kontrolleras och redovisas vilka verksamheter som har varit lokaliserade
inom planområdet och om marken därmed är förorenad.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 september 2004 tillstyrkt
förslaget.

Sign

Sign

Sign
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Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.1160.253

§ 77
Försäljning av skogsfastighet
Tekniska förvaltningen har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att försälja
ej tätortsnära skogsfastigheter. Under sommaren har en större skogsfastighet,
Sällemåla 1:1, utbjudits till försäljning. Området omfattar ca 120 hektar
skogsmark.
Fastigheten föreslås försäljas för 5 700 tkr. Det bokförda värdet uppgår till
1 200 tkr. 296 tkr avgår till mäklararvode. Resterande 4 204 tkr utgör
försäljningsvinst.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 september 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna försäljningen av ovan redovisade skogsfastighet.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN
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Kommunstyrelsen (KS 2002.481.510)
Tekniska förvaltningen/gata- och trafikavdelningen
Akten

2003.98.510

§ 78
Motion angående offensiv trafiksäkerhet
Ingrid Hermansson (c) har i en motion yrkat att Karlskrona kommun
inventerar trafiksituationen vid alla skolor, förskolor, fritidsanläggningar och
barntäta bostadsområden. Hon yrkar också att kommunen tar fram en
handlingsplan i syfte att förbättra trafiksäkerheten.
Vad beträffar trafiksäkerheten vid skolor och förskolor (f.n. ca 60 enheter)
och skolvägar skedde under 70- och 80-talet regelbundna trafikinspektioner. Dessa var arrangerade av barn- och ungdomsförvaltningen,
deltog gjorde rektorer, hem o skola, skolskjutsentreprenörer, polis,
väghållare och skolpolitiker. Från att då ha varit årligen återkommande sker
trafikinspektionen vid skolor numera endast då behov anses föreligga,
varvid berörd rektor oftast är sammankallande.
Inom bostadsområden kan berörd väghållare, förutom kommunen även
vägföreningar (ca 20 st.) och enskilda markägare t.ex. Karlskronahem samt
Kruthusen Företagsfastigheter AB (Gullberna Park, Campus Gräsvik),
agera.
Där kommunen är väghållare kan de boende gå samman och placera ut
privata blomlådor efter vissa regler.
Inom nya områden bör trafiksäkerhetskraven vara uppfyllda i samband med
framtagande av detaljplan och exploatering. Behövs ytterligare åtgärder kan
t.ex. berörd vägsamfällighet vidta sådana.

Sign

Sign

Sign
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På de högtrafikerade vägarna genom samhällena utanför tätorten är
vägverket väghållare och väghållningsmyndighet med ansvar för trafiksäkerheten. Inom sjukhusområden är landstinget väghållare.
Kostnaden för inventering, utredning och verkställighet av åtgärder bör
beaktas innan projektet startar. Kommunen bedöms vara väghållare för
högst 50 % av vägnätet.
För närvarande pågår projekt om ”enkelt åtgärdade hinder” för funktionshindrade, samt ”30-anpassning” i tätorten med syfte att sänka medelhastigheten och göra alla kvarvarande övergångsställen säkrare. Arbetet har
börjat i centrum och avsikten är att fortsätta vidare ut mot ytterområdena.
Tekniska nämnden beslutar
att motionen härmed är besvarad med hänvisning till att en kontinuerlig
tillsyn enligt motionärens yrkande pågår.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 79
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 24 augusti 2004
Upplåtelse av offentlig plats 2004
2004-03-15, reviderad 2004-09-07
Anbud
Armaturbyte 2004
Broreparation K 370 Lyckebyån
Försäljning av lägenhet Herrgårdsvägen 1K
Beslut
Ersättningsanspråk för skada på bil i samband med utkörning från
P-plats via gångbana på N Kungsgatan
Dnr 2004.1059.311
Ersättningsanspråk med 3 000 kr för självrisk p.g.a. vattenskada vid
källaröversvämning
Dnr 2004.1150.108
Antagande av exploateringsavtal för Hasslö 2:2
Dnr 2004.1161.251
Lokal trafikföreskrift för att bl.a. säkerställa framkomligheten för
kollektivtrafiken på Ronnebygatan
TN 36/04
Lokal trafikföreskrift p.g.a. Karlskrona Runt
TN 37/04

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN
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Attestanter tekniska förvaltningen, uppdatering från och med den
15 september 2004
2004.561.002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 80
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 23 augusti 2004, A27142
Licensjakt efter älg.
Dnr 2004.1119.434
2. Länsstyrelsens beslut den 24 augusti 2004, dnr 258-1007-04
Ansökan om hastighetsbegränsning på riksväg 28 i Holmsjö
Dnr 2004.269.512
3. Länsstyrelsens beslut den 27 augusti 2004, dnr 431-3455-04
Särskild utredning i samband med nergrävning av va-ledningar m.m. vid
Johannishusåsen, Ronneby kommun
Dnr 2004.988.344
4. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 1 september 2004, § 33
Ridhus vid Karlskrona Lyckå Ridklubbs (KLRK) anläggning i Vedeby
Dnr 2004.1052.292
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2004
5. § 108
Svar på motion om anläggning av trottoar Rödebyvägen samt ny beläggning
Johannesbergsvägen
Dnr 2003.1477.312
6. § 109
Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande och
användande av tjänstebil och bensinkort
Dnr 2003.1549.007

Sign

Sign

Sign
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7. § 110
Förslag till nya riktlinjer för ekonomistyrning inom tekniska förvaltningens
fastighetsverksamhet
Dnr 2004.251.042
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1 – 7.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 81
Information
1. Miljöcertifiering tekniska förvaltningen
Information – daterad september 2004 är utsänd till tekniska nämndens
ledamöter och suppleanter.
2. Uppföljning av ”Allergironden i Karlskronas förskolor, skolor och
fritidshem”
Karin Vaarning, Allergikommittén, miljöinspektör Evy Sareklint och
VVS-ingenjör Thomas Höijer informerar.
3. Redovisning konsultkostnader i tekniska förvaltningens verksamheter
från och med den 1 januari 2004 till och med den 31 augusti 2004 med
anledning av fråga från Björn Brunström (c).
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson informerar.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 82
Övrigt
1. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga angående uppsagt arrendekontrakt
Wämö kaffestuga.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande försäljning av Nättraby
Folkets Hus.
Ordföranden besvarar frågan.
3. Utredning ”Attraktiv parkering i Karlskrona stad”, daterad augusti 2004
delas ut. Utredningen kommer att behandlas vid tekniska nämndens
sammanträde i oktober.
4. Åke Håkansson (s) ställer fråga angående sopsortering på Oskarsvärnsanläggningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____

Sign

Sign

Sign

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 oktober 2004
§ 83

Förslag till sammanträdesplan för 2005

§ 84

Projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för hotell- och restaurangprogrammet i kv. Sparre, Östersjöskolan

§ 85

Projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets
frisörlinje i kv. Läroverket

§ 86

Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 87

Svar på medborgarförslag - Ersätt P-mätarna med P-skiva

§ 88

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 89

Meddelanden

§ 90

Information

§ 91

Övrigt

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 26 oktober 2004 kl. 14.00 – 14.55

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 Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Gunhild Arvö (fp)

Övriga närvarande ersättare

tjänstemän

Sign

Sammanträdesdatum

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Torbjörn Allander (m)
Tommy Rönn (v)
Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Gatuchef Benny Ohlsson kl. 14.00-14.20
Fastighetschef Håkan Franzén
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 83-91

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 november 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2004.1241.006

§ 83
Sammanträdesplan 2005
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2005 för
tekniska nämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2005.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1339.291

§ 84
Projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för hotell- och
restaurangprogrammet i kv. Sparre, Östersjöskolan
Utbildningsnämnden har den 16 september 2004, § 68, beslutat begära att
tekniska förvaltningen genomför ombyggnad av lokaler för hotell- och
restaurangprogrammet. Med ombyggnaden avser man erhålla ändamålsenliga lokaler i likhet med närliggande restaurangskolor.
I det investeringsbudgetförslag som för närvarande behandlas av kommunstyrelsens budgetberedning föreslås att medel för ombyggnaden anslås under
år 2005. Beslut om investeringsbudget för år 2005 förväntas tas i kommunfullmäktige den 24-25 november 2004.
Ombyggnaden av lokalerna föreslås budgeteras till 1 000 000 kronor.
Investeringen är av sådan omfattning att det krävs projekteringstillstånd från
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen förväntas kunna behandla framställan
om projekteringstillstånd vid sitt planerade sammanträde den 30 november
2004.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2004 tillstyrkt
förslaget.

Sign

Sign

Sign
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för
hotell- och restaurangprogrammet i kv. Sparre, Östersjöskolan.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att delegera beslut om hemställan om investeringstillstånd för
ombyggnad av lokalerna till tekniska nämndens ordförande
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1338.291

§ 85
Projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket
Utbildningsnämnden har den 16 september 2004, § 68, beslutat begära att
tekniska förvaltningen genomför ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket. Nämnden är angelägen om att
lokalerna färdigställs snarast möjligt på grund av att den ökade elevtillströmningen kräver utvidgade lokaler.
I det investeringsbudgetförslag som för närvarande behandlas av kommunstyrelsens budgetberedning föreslås att medel för ombyggnaden anslås under
år 2005. Beslut om investeringsbudget för år 2005 förväntas tas i kommunfullmäktige 24-25 november 2004. Ombyggnaden av lokaler föreslås
budgeteras till 1 800 000 kronor och den fasta inredningen till 1 000 000
kronor. Tillhopa 2 800 000 kronor.
Investeringen är av sådan omfattning att det krävs projekteringstillstånd från
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen förväntas kunna behandla framställan
om projekteringstillstånd vid sitt planerade sammanträde den 30 november
2004. Investeringstillstånd kan tidigast meddelas vid kommunstyrelsens
sammanträde den 11 januari 2005.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2004 tillstyrkt
förslaget.

Sign

Sign

Sign
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela projekteringstillstånd avseende ombyggnad av lokaler för
hantverksprogrammets frisörlinje i kv. Läroverket.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att delegera beslut om hemställan om investeringstillstånd för
ombyggnad av lokalerna till tekniska nämndens ordförande.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2004.1200.214

§ 86
Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade detaljplan är föremål för samråd under tiden 13 september
t.o.m. den 11 oktober 2004.
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Trossö, mellan Norra
Skepparegränd, Styrmansgatan och resterande del av fastigheten Pollux 32
(Kockums).
Syftet med den föreslagna planen är att möjliggöra bostäder i ett centralt och
attraktivt läge. Planförslaget innebär att sex nya stadsradhus kan byggas
mellan två befintliga flerbostadshus.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 september 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av yttrandet framgår:

Sign

-

på grund av Norra Skepparegränds lutning måste garageportarna dras in
minst en meter från fasadlivet för att få en rimlig höjdanpassning mellan
gångbana och entré/garageinfart.

-

för att få en rimlig höjdanpassning mellan gångbana och entré/
garageinfart bör de två radhusen, som i detaljplanen har angetts med
angöring mot Styrmansgatan, vändas så att entré/garageinfart istället sker
mot Norra Skepparegränd. På grund av Norra Skepparegränds lutning
måste de två husen även trappas för att få en rimlig anslutning och
garageportarna dras in minst en meter från fasadlivet

-

intill flerbostadshusens parkering, som löses genom en gemensam
parkering i planområdets östra del, finns ett befintligt elskåp som bör
skyddas med ett skyddsområde om ca en meter bakom skåpet där
parkeringsplats ej får anordnas.

Sign

Sign
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag, samt
2. att föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att planhandlingarna ska
kompletteras med ovan nämnda synpunkter och krav.
_____

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen (KS 2004.67.514)
Tekniska förvaltningen/gata- och trafikavdelningen
Akten

2004.321.514

§ 87
Svar på medborgarförslag - Ersätt P-mätarna med P-skiva
Peter Öjeskog har lämnat ett medborgarförslag om att avskaffa parkeringsmätarna på kommunal mark och ersätta dem med parkeringsskiva.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 27 maj 2004, § 79, gett
tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en utredning om konsekvenserna
av förslaget.
Tekniska förvaltningen har anlitat konsultfirman Tyréns AB i Helsingborg
för att genomföra utredningen. Tyréns har i en rapport daterad augusti 2004
redovisat uppdraget.
Utredarens samlade slutsats är att den studien av parkeringsavgifter, med de
olika betalsystem som redan finns i Karlskrona idag, under överskådlig tid
kommer att vara det modernaste sättet att sköta parkeringsreglering på.
Möjligen kan systemet förenklas genom införande av enhetlig taxa alternativt
tvådelad taxa med lägre avgift första timmen och komplettering av
vägvisningen för att locka till parkering till olika P-platser.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2004 diskuterat
förslaget.
Gatuchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.

Sign

Sign

Sign
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Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yrkar att P-skiva införes i enlighet med
”Allians för Karlskrona Budgetförslag 2005-2007”.
Vidare yrkar Jörgen Johansson (c) avslag på attsats 2.
John-Erik Danerklint (s), med tillstyrkan av Claes-Urban Persson (s) och
Günter Dessin (v), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen
Johanssons yrkanden. Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig till förmån för Jörgen Johanssons (c)
yrkanden.
Tekniska nämnden hemställer således att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. att bibehålla dagens system med parkeringsavgifter inom Trossö,
2. att uppdra till tekniska nämnden att inom ramen för nuvarande högsta
avgift besluta om en enhetlig taxa för i princip samtliga avgiftsbelagda
platser, samt
3. att Peter Öjeskogs medborgarförslag om att ersätta P-mätarna med
P-skiva härmed ska anses besvarat.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 88
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 21 september 2004
Upplåtelse av offentlig plats 2004
2004-03-15, reviderad 2004-09-28
Anbud
Nätstängsel containerplats Verkö
Ombyggnad mottagningskök Rosenfeldtskolan
Laboratorieinstrument för bestämning av TOC samt TNb i vatten
Beslut
Ersättningsanspråk med 3 000 för självrisk p.g.a. vattenskada vid
källaröversvämning.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 89
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 6 september 2004, dnr 258-5110-04
Upphävande av stopplikt vid färd på Rosenhillsvägen, östra utfarten,
före utfart på Europaväg 22. Anslutningen kommer att stängas.
Dnr 2004.1206.511
2. Utbildningsnämndens beslut den 16 september 2004, § 68
Ombyggnation av gymnasieskolans lokaler i kv. Läroverket och kv.
Sparre.
Dnr 2004.1245.291
3. Länsstyrelsens beslut den 22 september 2004, dnr 521-5140-04
Strandskyddsdispens för uppförande av ett pumphus på fastigheten
Färmanstorp 1:21 i Karlskrona kommun
Dnr 2004-1207-352
4. Länsstyrelsens beslut den 27 september 2004, dnr 258-2541-04
Ansökan om hastighetsbegränsning på E22 norr om Fågelmara
Dnr 2004.603.512
5. Länsrättens dom mål nr 728-04, daterad den 27 september 2004
Överklagat beslut
Tekniska nämndens trafikutskotts i Karlskrona kommun beslut den
20 januari 2004, § 2
Salviagatan; Ändring av lokal trafikföreskrift för att bl.a. möjliggöra
trafik till/från fastigheten Salviagatan 1
Dnr 2003.1639.511

Sign

Sign

Sign
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6. Tekniska förvaltningens skrivelse till kommunstyrelsen, daterad
den 5 oktober 2004 angående projekteringtstillstånd avseende
omklädningsrum på Nättraby idrottsplats
Dnr 2004.1336.821
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1 – 6.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 90
Information
1. Budgetuppföljning september 2004
Gunhild Arvö (fp) påpekar att lydelsen bör vara: ”Tekniska förvaltningen får
härmed anmäla att tekniska nämndens verksamhet (totalt) beräknas visa en
positiv mindre avvikelse från budget år 2004 om +0,4 mkr.
Det innebär bedömningen inte förändrats sedan föregående uppföljning”.
2. Fastighetsavdelningens nya ekonomiska styrprinciper
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 91
Övrigt
1. Sven Wallfors (m) ställer fråga angående anmälan om att Karlskrona
kommun ej i rätt tid ingivit anmälan om utökat geografiskt
upptagningsområde för Koholmens reningsverk avseende utbyggnad av
avloppsledningsnäten i Nättraby.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. I samband med tekniska nämndens januari- eller februarisammanträde
planeras en tvådagarskonferens med bl.a. uppföljning av tekniska nämndens
måldokument 2003-2006.
3. Vid sammanträdet den 30 november kommer tekniska nämnden att göra
ett studiebesök på Rosenfeldtskolan.
_____

Sign

Sign

Sign

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 november 2004
§ 92

Budgetuppföljning oktober 2004

§ 93

Detaljplan för Wattrang 19, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 94

Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 95

Ändring av detaljplan (byggnadsplan) för Fredriksdalsområdet, Nättraby (N8 1958),
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 96

Begäran om investeringstillstånd för broförnyelse 2005

§ 97

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 98

Meddelanden

§ 99

Övrigt

TEKNISKA NÄMNDEN
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 30 november 2004 kl. 14.00 – 14.35

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 Lathe (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)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd kl. 14.25-14.35
Stf. förvaltningschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson kl. 14.00-14.10
sekreterare

Sign

Sammanträdesdatum

Mariette Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2004-11-30

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

§§ 92- 99

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 december 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2004-11-30
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.368.042

§ 92
Budgetuppföljning oktober 2004
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
avlämna budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets utfall per
oktober månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna,
2. att uppdra åt förvaltningen att planera för att nämndens reserv för
oförutsett och prognostiserade positiva avvikelser i första hand kommer att
utgöra motpost till mindre negativa avvikelser i verksamheterna och i andra
hand till ökade underhållsinsatser inom gatu- och parkverksamheterna, samt
3. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2004.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.459.214

§ 93
Detaljplan för Wattrang 19, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd till tekniska nämnden för yttrande.
Planområdet omfattar fastigheten Wattrang 19, om 1 138 kvm, som är
belägen på Trossö mellan Ronnebygatan och Stenbergsgränd.
Syftet med den föreslagna planen är att möjliggöra en etablering av en
biograf. Fastigheten omfattas tidigare av en detaljplan från 1945 som
medger bostäder.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.266.214

§ 94
Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd till tekniska nämnden för yttrande.
Planområdet är beläget inom Johannesbergs bostadsområde utmed
Kemivägen och i anslutning till tekniska förvaltningens förråd/verkstad i
Rödeby. Planområdet ingår i ett större område som i en gällande detaljplan
är avsett för parkmark samt en mindre del för småindustri för kommunens
förråd. Marken ägs av Karlskrona kommun.
Syftet med den föreslagna planen är att ändra ändamålet med
markanvändningen för park för en mindre del av det större parkområdet till
skol-/förskoleverksamhet intill tekniska förvaltningens förråd söder om
Kemivägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1515.214

§ 95
Ändring av detaljplan (byggnadsplan) för Fredriksdalsområdet,
Nättraby (N8/1958), Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade ändring av byggnadsplan är översänd till tekniska nämnden för
samråd med enkelt planförfarande.
Anledningen till den begärda ändringen är att Karlskrona kommun är i stort
behov av mark för förskoleverksamhet och syftet med den föreslagna planen
är att ändra ändamålet med markanvändningen för området till skol/förskoleverksamhet.
Planområdet är beläget i västra delen av Nättraby och omfattar fastigheten
Fredriksdal 8:170, folkparken. Avsikten är att rusta upp folkparkspaviljongen och inrätta förskola. Lokalen ska även fortsättningsvis kunna
nyttjas som samlingslokal när förskolan är stängd. Befintlig detaljplan,
fastställd 1958, medger område för folkpark. Detaljplaneändringen innebär
ett tillägg till befintlig detaljplan med område för skol- och förskoleändamål.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2004 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata- och trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1502.311

§ 96
Begäran om investeringstillstånd för broförnyelse 2005
Tekniska nämnden har i investeringsbudget 2005 tagit upp 4,1 mkr för
broförnyelse. Aktuella broar är på- och avfarter till Österleden vid
Oskarsvärn. Arbetena innebär omfattande trafikomläggningar under
ca tre månader, det är därför angeläget att färdigställa arbetena före
semesterperioden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2004 tillstyrkt
förslaget.
Stf. förvaltningschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att bevilja tekniska nämnden investeringstillstånd för i investeringsbudget upptagna medel för broförnyelse 2005 (4,1 mkr).
_____

Sign

Sign

Sign
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§ 97
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 oktober 2004
Anbud
Ombyggnad av avloppspumpstation och tryckstegringsstation Nävragöl
Båtbommar
Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. vägarbete Mörtövägen
TN 41/04
Lokal trafikföreskrift för att möjliggöra korttidsparkering till pizzeria m.m.
Utridarevägen
TN 42/04
Upphävande av lokal trafikföreskrift angående parkeringsplats reserverad för
rörelsehindrade Amiralitetsgatan
TN 43/04
Skadeståndskrav
Ersättning för skördeskada
Dnr 2004.1459.340
Skadeersättningsanspråk
Bifall till förlikning av regress om ersättning för översvämningsskada
Dnr 2004.289.359

Sign

Sign

Sign
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Ersättningsanspråk
för vattenskada i fastigheten Stenmurklan 2 i samband med källaröversvämning p.g.a. stopp i kommunens huvudledning
Dnr 2004.1532.349
Utökade torghandelstider söndagarna 28 november och 19 december 2004
kl. 11-18.
Dnr 2004.1494.311
Kompletterande attestanter verksamhet 866
Dnr 2004.561.002
Kompletterande attestanter verksamheter 020 och 340
Dnr 2004.561.002
Upplåtelse av offentlig plats 2004, reviderad 2004-11-16
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 98
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 5 oktober 2004, § 135
Yttrande över revisionens granskning av kommunstyrelsens arbete med
kvalitet.
Dnr 2004.1356.007
2. Länsstyrelsens beslut den 1 oktober 2004, dnr 211-5858-04
Kameraövervakning Sunnadalskolan
Dnr 2003.1736.821
3. Länsstyrelsens beslut den 8 oktober 2004, dnr 258-2579-04
Synpunkter på trafiksäkerhet – ändrade hastigheter på E 22 och väg 738
Dnr 2004.524.512
4. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2004, dnr 431-5580-04
Tillstånd till borttagning av nyupptäckta fornlämningar på
Johannishusåsen
Dnr 2004.988.344
5. Länsstyrelsens beslut den 14 oktober 2004, dnr 258-5548-04
Överklagande av trafikutskottets beslut den 24 augusti 2004 angående
förslag till sänkt hastighet på Skeppsbrokajen
Dnr 2003.1062.512
6. Tekniska förvaltningens remissvar på godstransportdelegationens
betänkande – noder och länkar i samverkan daterat den 10 oktober 2004
Dnr 2004.1348.559
7. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 20 oktober 2004, § 91
Ny förskola på Hästö
Dnr 2004.1446.290
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Kommunfullmäktiges beslut den 28 oktober 2004
8. § 135
Förslag till policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
Dnr 2004.1488.026
9. § 136
Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2004.368.042
10. § 137
Investeringstillstånd för ombyggnad av Tullskolan
Dnr 2004.390.291
11. § 138
Projekteringstillstånd för utbyggnad av Järavägen etapp 2
Dnr 2002.485.251
12. § 139
Begäran om anslag och projekteringstillstånd för uppförande av
ridhusanläggning i Vedeby
Dnr 2004.1052.292
13. § 140
Anslagsframställan och investeringstillstånd för förbättring av el- och
ventilationsarbeten i Rosenfeldtskolan
Dnr 2004.1057.291
14. § 141
Försäljning av skogsfastighet Sällemåla 1:1
Dnr 2004.1160.253
15. § 142
Försäljning av del av Lyckå 1:1 och Vedeby 8:7 inom planområdet för
Slottsbacken, Karlskrona
Dnr 2004.1500.253
16. § 144
Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och
medborgarförslag som inte är besvarade
Dnr 2004.658.004
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17. § 145
Svar på motion om underhåll av stenbro över Nättrabyån
Dnr 2002.1710.870
18. § 153
Svar på motion om trafiksäkerheten vid Gullbernavägen
Dnr 2004.548.312
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelanden 1 – 18.
_____

Sign

Sammanträdesdatum

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2004-11-30

14

Sammanträdesprotokoll

§ 99
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande:
a. Wämö kaffestuga
Frågan har tidigare ställts av John-Erik Danerklint (s) i
samband med TN:s sammanträde den 28 september 2004, § 82.
Stf. förvaltningschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan
b. klagomål på bl.a. låg temperatur i Holmsjö skola
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
c. Gissleviks husvagnsuppställningsplats
(Yrkande från Jörgen Johansson i samband med förslag till budget
2005 samt plan för åren 2006-2007, TN den 31 oktober 2004, § 53).
Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens sammanträde
den 14 december 2004.
2. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående standard m.m. i
gästhamnen Tallebryggan.
Claes-Urban Persson (s), ordförande i båtrådet, och stf. förvaltningschef
Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
Vid tekniska nämndens sammanträde den 14 december 2004 kommer
information att ges beträffande planeringen för stadsmarinan.
3. Med anledning av dagens studiebesök på Rosenfeldtskolan ställer
Rune Andersson (m), Jörgen Johansson (c) och Reiner Fölster (fp) frågor.
Ordföranden och förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågorna.
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4. Rune Andersson (m) ställer fråga beträffande försäljningsläget för
mark och fastigheter. Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens
december-sammanträde
_____

Sign

Sign

Sign

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 14 december 2004
§ 100

Förslag till taxor 2005

§ 101

Förslag till salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats för år 2005

§ 102

Avskrivning av fordringar 2004

§ 103

Detaljplan för Norra Backe på Verkö, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 104

Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 105

Detaljplan för fastigheten Aspö 5:57, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 106

Detaljplaneförändring för hamnområde på Verkö i samband med tillståndsprövning

§ 107

Länsstyrelsens remiss om förslag till åtgärder för att nå miljömålen i Blekinge län

§ 108

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 109

Meddelanden

§ 110

Information

§ 111

Övrigt

TEKNISKA NÄMNDEN

Blad
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Plats och tid

Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen, Bredgatan 11
Tisdagen den 14 december 2004 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)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Övriga närvarande ersättare

Ragnar Lindoffsson (m)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Gatuchef Benny Ohlsson kl.14.00-14.05
Parkchef Tommy Sandin kl.14.15-14.25
Hamntekniker Morgan Mattsson kl. 14.25-14.35
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl. 14.45-15.00
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 15.00-15.15
sekreterare

Sign
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Utses att justera

Roland Löfvenberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 100-111

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2004 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunfullmäktige för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1537.041

§ 100
Förslag till taxor år 2005
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen.
Budgetdirektiven förutsätter att taxeförändringen genererar intäktsökning
om ca 130 tkr avseende de skattefinansierade verksamheterna. Tekniska
nämndens kommunbidragsram kommer som en följd av detta att minska
med samma belopp. I den mån taxeförändringen inte kompenserar detta
belopp innebär det att verksamhetsutrymmet minskar i motsvarande
omfattning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Förslaget kompenserar den kommunbidragsminskning som budgetdirektiven
medför och verksamhetsansvariga uppmanas att noga följa utvecklingen av
influtna avgifter jämfört med budgeterade intäkter. Avvikelser ska anmälas i
samband med budgetuppföljning för ställningstagande om eventuella
åtgärder.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 diskuterat
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till taxor att gälla från och med
den 1 januari 2005.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata- och trafikavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1537.041

§ 101
Förslag till saluttorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän
plats för år 2005
Fastställande av taxor och avgifter är delegerat från kommunfullmäktige
till tekniska nämnden. Förslaget till salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av allmän plats för år 2005 avviker dock från den ram som
beskrivs i delegationen.
Tekniska förvaltningen föreslår att en högre säsongsavgift införs avseende
upplåtelse av allmän plats för uteservering som inte tillhandahåller öl, vin
eller sprit. Avgiften föreslås uppgå till ca 30 procent av den avgift som tas ut
för motsvarande upplåtelse då öl, vin eller sprit tillhandahålles. Avgiften
föreslås också bli beroende av den yta som tas i anspråk. Om 15 kvm
disponeras kommer avgiften per säsong att uppgå till 1 125 kronor i
attraktiva lägen.
Jämförelse har skett med Kalmar, Kristianstad, Halmstad och Växjö
kommuner. Jämförelsen med de andra kommunerna motiverar dessutom att
höja avgiften för uteserveringar som tillhandahåller sprit m.m. med mer än
prisindex. Avgiften föreslås höjas 12-14 procent .
Säsongsavgiften för upplåtelse för försäljning av glass, läsk m.m. föreslås
utjämnas i ett första steg och räknas upp ca 10-11 procent.
Övriga avgifter föreslås räknas upp ca 3 procent med tillämpning av lämplig
beloppsavrundning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 diskuterat
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att fastställa salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats för
år 2005 i enlighet med tekniska förvaltningens förslag.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1563/049

§ 102
Avskrivning av kundfordringar 2004
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 25 november 2004
avskrivning av kundfordringar i 2004 års räkenskaper till ett belopp av
137 879 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalt trots
påminnelse, krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Avskrivningarna redovisas som kostnader i respektive verksamhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 137 879 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.445.214

§ 103
Detaljplan för Norra Backe på Verkö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit utställd för granskning under tiden
29 oktober t.o.m. den 26 november 2004. Planförslaget har tidigare
behandlats i tekniska nämnden (den 27 april 2004, § 40) och de synpunkter
nämnden då hade har i görligaste mån beaktats.
Planområdet är beläget på nordvästra Verkö i anslutning till det befintliga
bostadsområdet Blixten och medger att ca 40 villatomter kan inrymmas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1200.214

§ 104
Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd till tekniska nämnden för yttrande under
utställningstiden 22 november t.o.m. den 17 december 2004.
Planområdet är beläget i sydvästra delen av Trossö, Västerudd, mellan Norra
Skepparegränd, Styrmansgatan och resterande del av fastigheten Pollux 32
(Kockums). Syftet med den föreslagna planen är att möjliggöra bostäder i ett
centralt och attraktivt läge.
Planförslaget innebär att sex nya stadsradhus kan byggas mellan två
befintliga flerbostadshus. Stadsradhusen får byggas i två våningar med en
takterrass i likhet med de radhus som är under uppförande söder om Norra
Skepparegränd.
Planförslaget har tidigare behandlats i tekniska nämnden (den 26 oktober
2004, § 86) och de synpunkter nämnden då hade har beaktats i detaljplaneförslaget och kraven är införda i planhandlingarna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1581.214

§ 105
Detaljplan för fastigheten Aspö 5:57, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd med enkelt planförfarande
under tiden 29 november t.o.m. 31 december 2004.
Planområdet omfattar fastigheten Aspö 5:57, som är privat ägd, och
är belägen på nordöstra delen av Aspö. Fastigheten är bebyggd med ett
boningshus och en gäststuga. Området består av ängsmark och omfattas
inte tidigare av någon detaljplan.
Syftet med planen är att kunna avstycka fastigheten till fyra fastigheter för
småhusbebyggelse. Tillfart till fastigheterna föreslås ske i fastighetens
sydvästra del mot Hornuddavägen.
Kommunalt VA finns i området och fastigheterna ansluts till det kommunala
ledningsnätet.
Nordöst om fastigheten finns en samfälld väg som aldrig har blivit utbyggd.
Istället har man tagit väg över Aspö 5:57 för att komma till de fastigheter
som är belägna öster om planområdet. Planförslaget innebär att tillfart till
dessa fastigheter hindras. Tillfartsfrågan bör lösas i samband med
planläggningen.
Exploatören har ansvaret för planens genomförande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag med ovan nämnda
synpunkter.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2004.1589.214

§ 106
Detaljplaneändring för hamnområde på Verkö i samband med
tillståndsprövning
I samband med att miljöbalken infördes 1999 beslutade regeringen att
även hamnar som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av
minst 1 350 ska tillståndsprövas enligt miljöbalkens nionde kapital,
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Enligt övergångsbestämmelserna ska en tillståndsansökan inges till
länsstyrelsen före 2005 års utgång.
Vid samråd med länsstyrelsen har konstaterats att hamnen på Verkö, i
kommande utbyggnadsetapper, kan behöva nyttja området söder om
befintlig färjeterminal som i gällande detaljplan inte har beteckningen
hamnverksamhet. En förutsättning för att tillstånd ska medges är att
detaljplanen överensstämmer med sökt verksamhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att hemställa hos miljö- och byggnadsnämnden att arbetet med en ändring
av detaljplanen för det aktuella området på Verkö påbörjas så att tillstånd
enligt gällande miljöbalk kan kan meddelas för såväl nuvarande som
framtida hamnverksamhet.
_____
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Miljöchef Kenneth Gyllensting, samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2004.1388.403

§ 107
Länsstyrelsens remiss om förslag till åtgärder för att nå miljömålen i
Blekinge län
Länsstyrelsen har gett tekniska nämnden tillfälle att senast den 17 december
2004 yttra sig över rubricerade åtgärdsförslag. Dokumentet omfattar förutom
åtgärdsförslag även tidplan, tänkbara målgrupper, aktörer och i
förekommande fall också bidragsmöjligheter och uppföljning.
Länsstyrelsen avses ta beslut under 2005 om åtgärder som rör det egna
ansvarsområdet, samt rekommendera övriga aktörer att verka enligt
förslagen.
Riksdagen har beslutat om 15 miljökvalitetsmål, ett antal tidsbestämda och
mätbara delmål samt tre åtgärdsstrategier som ska vara vägledande i
arbetet med att uppnå miljömålen och därmed främja en hållbar samhällsutveckling.
Länsstyrelsen fastställde de regionala miljömålen för Blekinge den
17 oktober 2003. Miljömålen utgör underlaget för att upprätta planer för
åtgärds- och uppföljningsarbetet. Detta arbete har skett i fyra arbetsgrupper som behandlat områdena energi och transport, jordbruk, vattenkvalitet samt markanvändning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 november 2004 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 8 december 2004 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tillstyrka åtgärdsförslaget.
_____
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§ 108
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 23 november 2004
Meddelande om inställt sammanträde den 7 december 2004
Anbud
Utveckling av webbapplikation för integration av karta i Karlskrona
kommuns hemsida
Beslut
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 109
Meddelanden
1. Vägverkets beslut den 15 november 2004
Beslut särskild drift enskilda vägar
Dnr 2004.507.318
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1.
_____
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§ 110
Information
1. Gissleviks husvagnsuppställningsplats
(Yrkande från Jörgen Johansson (c) i samband med förslag till budget
2005, samt plan för åren 2006-2007, TN den 31 oktober 2004, § 53).
Frågan aktualiserades av Jörgen Johansson vid tekniska nämndens
novembersammanträde.
Parkchef Tommy Sandin informerar.
2. Standard m.m. gästhamnen Tallebryggan
Frågan ställdes av Roland Löfvenberg (m) vid tekniska nämndens
novembersammanträde.
Hamntekniker Morgan Mattsson besvarar frågan.
Hamnavdelningen uppmanas att återkomma till tekniska nämnden med
ytterligare information vid nämndens januari- eller februarisammanträde.
3. Planering för stadsmarina
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
4. Fastighetsförsäljningar
Frågan ställdes av Rune Andersson (m) vid tekniska nämndens novembersammanträde.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
_____
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§ 111
Övrigt
1. Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde flyttas den 19 januari
till den 18 januari kl. 15.00.
2. Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november flyttas
till den 22 november kl.14.00 p.g.a. budgetfullmäktige 23-24 november
2005.
3. Uppföljning mål
Seminarie för tekniska nämnden och tekniska förvaltningens ledningsgrupp
den 2-3 februari 2005.
4. Ordföranden tackar tekniska nämndens ledamöter, suppleanter och
tjänstemän för det gångna året och önskar en god helg.
Nämnd och tjänstemän önskar ordföranden en god helg.
_____
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