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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 januari 2005
§1

Motion om inrättande av kommunal barnombudsman

§2

Svar på revisionsrapport RD-2004 Kommunens fastighetsförvaltning

§3

Detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17 m.m. Holmsjö,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§4

Anmälan om delegeringsbeslut

§5

Meddelanden

§6

Informationer och övrigt
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 25 januari 2005 kl. 14.00 – 15.30
Sammanträdet ajourneras kl.14.45 – 15.10

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)
Roland Löfvenberg (m)
Jan Fälteke (fp)
Reiner Fölster (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Sven Wallfors (m)

Övriga närvarande ersättare

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

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson kl.14.00-14.45
Fastighetschef Håkan Franzén
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson
kl. 14.00-14.45
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
kl. 14.15 – 15.30
sekreterare

Sign

Sammanträdesdatum

Mariette Karlsson

Utses att justera

Reiner Fölster

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Reiner Fölster

§§ 1 - 6

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 januari 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen (dnr 2004.131.719)
Tekniska förvaltningen/staben
Akten

2004.1567.719

§1
Motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2004 § 150 beslutat att återremittera
ärendet med uppdrag att motionen skall remitteras till samtliga nämnder,
styrelser och bolag.
Tekniska förvaltningen anser att uppgiften att förankra FNs barnkonvention i
det dagliga arbetet och se till att det finns ett barn- och ungdomsperspektiv
med i de beslut som fattas ingår i allas arbetsuppgifter. Kommunens välfärdstrateg har informerat förvaltningens ledningsgrupp angående FNs barnkonvention och förvaltningen anser att denna tjänst även i fortsättningen bör
arbeta med att se till att barnperspektivet tillvaratas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 januari 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Yrkande
Günter Dessin (v) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Günter
Dessins yrkande om bifall till motionen och finner att tekniska nämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs

Sign

Sign

Sign
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla förvaltningens
förslag rösta ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Jörgen Johansson (c), Lola
Sellberg (s), Åke Håkansson (s), Veronica Lathe (s), Claes-Urban Persson
(s), Roland Löfvenberg (m), Jan Fälteke (fp), Reiner Fölster (fp), Arne
Karnehov (kd) Sven Wallfors (m) och ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v).
Tekniska nämnden beslutar med 12 ja-röster mot en nej-röst enligt
förvaltningens förslag.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att inte inrätta någon kommunal tjänst som barnombudsman, samt
2. att motionen därmed är besvarad.
_____

Sign

Sign

Sign
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Revisionen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1640.007

§2
Svar på revisionsrapport RD-2004 Kommunens fastighetsförvaltning
Ernst & Young AB har på revisionens uppdrag genomfört en granskning av
Karlskrona kommuns fastighetsförvaltning. Syftet med granskningen var att
översiktligt kartlägga kommunens fastighetsbestånd och identifiera
eventuella riskområden.
Granskningen har inte visat på några väsentliga brister som är akuta, men för
att kommunens fastighetsförvaltning skall bli ännu bättre har dock
revisionen lämnat tre rekommendationer.
1. Ansvariga förvaltningar bör tillse att det råder harmoni och överensstämmelse mellan redovisningssystemet och fastighetssystemet
”Summarum”,
2. Ansvariga förvaltningar bör tillse att det går att göra en ekonomisk
uppföljning av respektive fastighet (objekt) och likaså tillse att kostnader
fördelas mer utförligt per objekt, samt
3. Det bör finnas en tydligare rutin som säkerställer att den juridiska
kvalitén i externa hyresavtal är lika god oavsett vilken förvaltningsenhet som
är ansvarig hyresvärd.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 januari 2005 lämnat yttrande.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.

Sign

Sign

Sign
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Tekniska nämnden beslutar
att ställa sig bakom tekniska förvaltningens svar på revisionsrapporten.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1587.214

§3
Detaljplan för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17 m.m.,
Holmsjö, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit föremål för samråd under tiden
29 november till 20 december 2004.
Planområdet är beläget i Västra Stensjö, intill sjön Alljungen i norra delen
av Karlskrona kommun. Syftet med den föreslagna planen är att kunna
avstycka befintliga campingstugor till enskilda tomter. Ett område är även
utlagt för campingändamål, där man har för avsikt att bygga en reception/
kiosk.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 december 2004 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 januari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-01-25

9

Sammanträdesprotokoll

§4
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
Brunnsöverbyggnader
TV-inspektion av avloppsledningar 2005-2006
Hisservice Karlskrona kommun
Beslut
Intrångsersättning för ledningsrätt på fastigheten Västra Nättraby 9:5
och 9:128
Dnr 2004.1685.344
Ersättning begärd för skada på bil i samband med påkörning av gren som låg
på körbanan på Herrgårdsvägen
Dnr 2005.58.185
Begäran om åtgärd av skada asfalt Kulingen 1. Asfalten skadad av rötter från
träd. Skadorna innebär risk för gående på asfaltsytan.
Dnr 2005.39.185
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sign

Sign
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§5
Meddelanden
1. Budgetuppföljning november 2004
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 17 november 2004
2. § 103
Omskrivning av hyreskontrakt med Karlskronahem
Dnr 2004.1637.282
3. § 104
Förskola Rosenborg, Lyckeby
Dnr 2004.1625.290
4. § 105
Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd
Dnr 2004.1626.290
5. § 106
Förskola Skillingenäs, Nättraby
Dnr 2004.1627.290
6. § 107
Anpassning av lokaler i Aspö skola
Dnr 2004.1628.291
7. Kommunfullmäktiges beslut den 24-25 november 2004, § 157
Budget 2005 samt plan 2006-2007 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2004.776.041

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsens beslut den 30 november 2004
8. § 173
Projekteringstillstånd till ombyggnad av lokaler för hotell- och restaurangprogrammet i kv. Sparre, Östersjöskolan
Dnr 2004.4339.291
9. § 174
Projekteringstillstånd för ombyggnad av lokaler för hantverksprogrammets
frisörlinje i kv. Läroverket
Dnr 2004.1338.291
10. § 179
Utredning om samlingslokaler i Karlskrona kommun
Dnr 2004.1681.824
11. Vägverkets beslut särskild drift enskilda vägar
daterat den 10 december 2004
Dnr 2004.507.318
Kommunfullmäktiges beslut den 16 december 2004
12. § 167
Avsägelser av kommunala bidrag
Dnr 2004.1722.102
13. § 171
Nytt personalprogram 2005 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2004.1723.020
14. § 172
Bidragsnormer om föreningar inom idrotts- och fritidsnämndens
verksamhetsområde
Dnr 2004.1721.805
15. § 176
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004
Dnr 2004.368.042
16. § 178
Svar på motion om cykelväg mellan Fridlevstad och Rödeby samt om
bredband i form av fiberväg till Fridlevstad
Dnr 2004.1720.312

Sign

Sign

Sign
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17. § 180
Svar på motion om marknadsföring av byggande och boende i hela
Karlskrona kommun
Dnr 2004.323.250
18. § 181
Svar på motion om offensiv trafiksäkerhet
Dnr 2003.98.510
19. Länsstyrelsens beslut den 12 december 2004, dnr 434-6902-04
Bidrag till kulturmiljövård på fastigheten Stumholmen 1:2, bastion
Kungshall, Karlskrona kommun
Dnr 2002.1750.872
20. Länsstyrelsens beslut den 15 december 2004, dnr 258-4799-04
Begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande
hastighetsbegränsning
Dnr 2004.1351.308
21. Länsstyrelsens beslut den 20 december 2004, dnr 258-4461-04
Ansökan om hastighetsbegränsning vid Säbyvallen på länsväg 738,
Karlskrona kommun
Dnr 2004.1000.512
22. Länsstyrelsens beslut den 20 december 2004, dnr 258-5373-04
Ansökan om hastighetsbegränsning vid infarten till Inglatorp på riksväg 28,
Karlskrona kommun
Dnr 2004.1273.511
23. Länsstyrelsens beslut den 20 december 2004, dnr 258-5424-04
Ansökan om hastighetsbegränsning vid väg 122 i Fridlevstad, Karlskrona
kommun
Dnr 2004.1272.512
24. Länsstyrelsens beslut den 20 december 2004, dnr 258-4240-04
Hastighetsbegränsning på väg 733
Dnr 2004.980.512
25. Äldrenämndens beslut den 15 december 2004, § 116
Delrapport angående fortsatt uppdrag att genomföra ombyggnation till
korttidsboende av äldre delarna Servicehuset Pantern
Dnr 2003.1728.293

Sign

Sign

Sign
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26. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 14 december 2004,
§ 155
Uppvärmning av konstgräsplan på Arena Rosenholm
Dnr 2004.1725.210
27. Länsstyrelsens beslut den 29 december 2004, dnr 555-5662-04
Underrättelse om driftstörning avseende Kestorps pumpstation,
Bengtsaviken i Lyckeby samt Herrgårdsviken på Hästö
Dnr 2005.19.352
28. Projekteringstillstånd och begäran om anslag för investeringsmedel för
anpassning av lokaler i Aspö skola
Dnr 2004.1628.291
29. Projekteringstillstånd och begäran om anslag för investeringsmedel
angående ny förskola på Hästö
Dnr 2004.1446.290
30. Projekteringstillstånd och begäran om anslag för investeringsmedel
angående ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2004.1626.290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-30.
_____

Sign

Sign

Sign
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§6
Information
1. Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av
Verkö 3:1 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län, föredras av mark- och
exploateringschef Hans-Olof Hansson.
2. Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av
Johannesberg, Rödeby, Karlskrona kommun, Blekinge län, föredras av
mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson.
3. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om beredskapssituationen
under orkanen Erland den 8 – 9 januari 2005.
4. Lola Sellberg (s) påpekar problem med nedskräpning vid A-huset
kv. Pottholmen.
5. Reiner Fölster (fp) ställer fråga angående inventering av f.d. soptippar.
Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens februari-sammanträde.
6. Ordföranden gratulerar Tommy Rönn (v) som fyllde 50 år i december
2004 och överlämnar en blomsterbukett.
_____

Sign

Sign

Sign

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 22 februari 2005
§ 8

Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2005

§ 9

Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2005

§ 10

Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge
län

§ 11

Revidering av kommunala bidragsregler avseende enskilda vägar, Karlskrona kommun

§ 12

Förslag om delegation av rätten att hemställa om projekteringstillstånd – komplettering
av tekniska nämndens delegationsordning

§ 13

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 14

Meddelanden

§ 15

Information
a. Ny organisation för tekniska förvaltningen 2005, steg 2
b. Personalnyckeltal 2004-11-30
c. Standard gästhamnen Tallebryggan m.m.
d. Inventering av f.d. soptippar

§ 16

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 22 februari 2005 kl. 14.00 – 15.30

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf
Ledamöter

Percy Blom (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v) kl. 14.30 – 15.30 § 13-16

Tjänstgörande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v) kl. 14.00-14.30 § 8-12

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)

tjänstemän

Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Gatu/parkchef Benny Ohlsson kl. 14.00-14.30
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 14.00-15.20
sekreterare

Sign

Sammanträdesdatum

Mariette Karlsson

Utses att justera

Arne Karnehov

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Arne Karnehov

§§ 8 - 16

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 24 februari 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2005.244.109

§8
Integrationsplan för tekniska förvaltningen 2005
Tekniska förvaltningen har följt upp 2004 års integrationsplan och gjort en
uppdatering till ny plan för år 2005 och har med skrivelse, daterad den
4 februari 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslaget har godkänts av förvaltningens ledningsgrupp och förvaltningens
övergripande samverkansgrupp.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa uppdaterad Integrationsplan för Tekniska förvaltningen med
genomförd uppföljning per den 14 januari 2005.
_____

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2005.243.026

§9
Jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2005
Tekniska förvaltningen har följt upp 2004 års jämställdhetsplan och
gjort en uppdatering till ny plan för 2005 och har med skrivelse
daterad den 4 februari 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Förslaget har godkänts av förvaltningens ledningsgrupp och förvaltningens
övergripande samverkansgrupp.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa uppdaterad Jämställdhetsplan för Tekniska förvaltningen
med genomförd uppföljning daterad den 14 januari 2005.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1688.214

§ 10
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Program för detaljplanen för Järavägen har varit föremål för samråd under
tiden 13 december 2004 till den 17 januari 2005.
Syftet med planförslaget är att pröva möjligheten att bygga ut Järavägen
från Vedebyskolans bollplan till cirkulationsplatsen vid Slottsbackens
köpcentrum för att minska trafikbelastningen och bullernivåerna på
kringliggande gator, främst Lyckebyvägen med bostadsfastigheter och
Vedebyskolans tillfart. Vägen planeras att gå utmed östra kanten av den
nedlagda Gullbernadeponien.
Projekteringstillstånd föreligger och i investeringsplanen för 2005 finns
11 500 000 kronor avsatta till utbyggnad av vägen.
Programmet visar tre alternativa sträckningar.
Enligt en MBK, som ligger till grund för planprogrammet, är vägalternativ 2
ett rimligt kompromissförslag eftersom påverkan på landskap och natur- och
kulturmiljö blir ytterst marginell, medan riskerna med hanteringen av avfall
blir halverad jämfört med alternativ 1. Tekniska förvaltningen ansluter sig
till MBK´s bedömning och förordar för sin del alternativ 2.
I övrigt medger programmet en byggnation av en gång- och cykeltunnel vid
Stationsvägen under Järavägen. I investeringsplanen finns inte utrymme för
att bygga en tunnel där och förvaltningen gör den bedömningen att den
frågan kan aktualiseras senare om trafiksituationen och trafikströmmarna blir
sådana att den behövs.

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 januari 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 18 februari 2005 informerats i
ärendet och har den 16 februari tillstyrkt förslaget.
Samråd har skett med förvaltningens projekteringsenhet.
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande program för detaljplan för Järavägen,
del av Karlskrona 6:50 m.fl., och förorda en utbyggnad enligt vägförslag 2.
_____

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/gata/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2003.505.318

§ 11
Revidering av kommunala bidragsregler avseende enskilda vägar,
Karlskrona kommun
Kommunfullmäktige har den 26 februari 2004, § 23, fattat beslut om nya
bidragsregler avseende enskilda vägar. I samband därmed uppdrogs åt
tekniska nämnden att revidera bidragsreglerna och anpassa dessa till det
nya beslutet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 januari 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Gatu/parkchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa nya bidragsregler till enskilda vägar i enlighet med bilaga 1.
De nya reglerna gäller fr.o.m. 2004 med utbetalning 2005.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2005-02-22

9

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Revisionen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.231.002

§ 12
Förslag om delegation av rätten att hemställa om projekteringstillstånd
- komplettering av tekniska nämndens delegationsordning
Enligt de riktlinjer för ekonomistyrning som kommunfullmäktige antog den
26 augusti 2004, § 110, ska, i de fall investeringar aktualiseras under
budgetåret som bedöms uppgå till 500 000 kronor eller mer, projekteringstillstånd och investeringstillstånd samt i förekommande fall anslagsbeslut
inhämtas från kommunstyrelsen alternativt kommunfullmäktige.
För att minska tidsåtgången föreslår tekniska förvaltningen i skrivelse
daterad den 4 februari, reviderad den 14 februari 2005, att rätten att hos
kommunstyrelsen hemställa om projekteringstillstånd enligt riktlinjerna för
ekonomistyrning delegeras till förvaltningschefen för tekniska förvaltningen.
Vidare föreslås att beslut om disposition av ospecificerade, men
verksamhetsspecifika anslag (s.k. klumpanslag) till investeringar
understigande 500 000 kronor delegeras till förvaltningschefen med rätt att
vidaredelegera.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att delegera rätten att hos kommunstyrelsen hemställa om projekteringstillstånd enligt riktlinjerna för ekonomistyrning till förvaltningschefen för
tekniska förvaltningen, samt
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2. att delegera till förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera, att
besluta om disposition av ospecificerade men verksamhetsspecifika anslag
till investeringar som understiger 500 000 kronor.
_____
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§ 13
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 17 januari 2005
Anbud
Restaurering av Lyckeby Källa
TV-inspektion av avloppsledningar 2005-2006
Beslut
Skadeståndskrav p.g.a. vattenskada vid källaröversvämning.
Dnr 2004.1611.349
Begäran om ersättning för skada på personbil.
Dnr 2005.176.185
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-02-22

12

Sammanträdesprotokoll

§ 14
Meddelanden
1. Länsstyrelsens information ,daterad den 12 januari 2005,
dnr 511-02198-2004 om arbetet med Natura 2000 under 2005
Dnr 2005.85.430
2. Länsstyrelsens beslut den 12 januari 2005, dnr 555-1110-04
Anmälan enligt 9:6 miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet angående byte av fällningskemikalie och polymer
på Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2004.214.351
3. Länsstyrelsens beslut den 12 januari 2005, dnr 555-7970-02
Anmälan enligt 9:6 miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet angående test av alternativa fällningskemikalier
på Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2004.131.351
4. Länsstyrelsens slutredovisning, daterad den 18 januari 2005,
dnr 205-193-03, av bilskrotningskampanjen i Blekinge län
Dnr 2003.88.439
5. Länsstyrelsens beslut den 11 januari 2005, dnr 521-6895-04
Angående ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av
serviceväg på fastigheten Verkö 3:1 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.113.215
6. Länsstyrelsens beslut den 17 januari 2005, dnr 258-7590-04
Hastighetsbegränsning på väg 679 vid Skärva by, Karlskrona kommun
Dnr 2005.130.512
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7. Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2005, § 3
Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens
jämställdhetsarbete
Dnr 2005.153.007
8. Kommunstyrelsens beslut den 11 januari 2005, § 10
Investeringstillstånd för broförnyelse 2005
Dnr 2004.1502.311
9. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2005, dnr 551-4286-04
Planerad verksamhet med utsläpp av renat avloppsvatten efter behandling i
Ramdala avloppsreningsverk
Dnr 2005.163.351
10. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2005, dnr 555-1551-04
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd angående ombyggnad av filtersteget på
Koholmens reningsverk
Dnr 2004.301.351
11. Länsstyrelsens beslut den 20 januari 2005, dnr 555-1135-04
Angående anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken – utökat geografiskt
upptagningsområde för Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2004.110.353
12. Länsstyrelsens beslut den 26 januari 2005, dnr 555-2638-04
1080-50-005
Angående anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken om utökat geografiskt
upptagningsområde med områdena Skavkulla, Fermanstorp, Lövenäs och
delar av Skillingenäs för Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2001.1607.351
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 januari 2005, § 4
Förskolelokaler i Jämjö
Dnr 2005.225.290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-13.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-02-22

14

Sammanträdesprotokoll

§ 15
Informationer
1. Ny organisation för tekniska förvaltningen 2005, steg 2.
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz informerar.
2. Personalnyckeltal 2004-11-30
Informationen är utsänd till nämndens ledamöter och suppleanter.
3. Standard gästhamnen Tallebryggan m.m.
Hamnchef Lars-Håkan Winkler informerar.
4. Inventering av f.d. soptippar.
Information kommer att ges vid tekniska nämndens marssammanträde.
_____
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§ 16
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande underhåll av kommunens
fastigheter.
Ordföranden besvarar frågan.
2. Vem är ansvarig när kommunens tjänstemän polisanmäls vid t.ex.
miljöbrott?
Sven Wallfors (m) ställer frågan och ordföranden besvarar densamma.
3. Förlängning av Ronnebygatan som gågata
Claes-Urban Persson (s) föreslår att tekniska nämnden får information i
ärendet vid nästa sammanträde.
_____
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1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 29 mars 2005
§ 17

Bokslut för tekniska nämnden år 2004

§ 18

Budgetuppföljning februari 2005

§ 19

Reviderat förslag till salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats för
År 2005

§ 20

Anslagsbeslut och investeringstillstånd för muddring vid Lorentsbergs fritidsbåtanläggning

§ 21

Investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn

§ 22

Investeringstillstånd för vattenledning östra skärgården

§ 23

Projekteringstillstånd för nytt vattenverk i Saleboda och verksamhetslokaler
Karlskrona vattenverk

§ 24

Medborgarförslag
Trafiksituationen på Norra Smedjegatan

§ 25

Medborgarförslag
Begäran om sänkt hastighet till 30 km/tim i Mariedalsområdet, samt eventuellt
genomfartsförbud för motorfordon på Lärkvägen mellan Hortenvägen och
Infartsvägen

§ 26

Medborgarförslag
om hundrastgård på Trossö

§ 27

Medborgarförslag
om ny lekplats på Hasslö

§ 28

Motion angående farliga vänstersvängar

§ 29

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

§ 30

Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona kommun,
Blekinge län

§ 31

Anmälan om delegeringsbeslut
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§ 32

Meddelanden

§ 33

Information

§ 34

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 29 mars 2005 kl. 14.00 – 16.15

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) kl. 14.00-15.45 § 17-32
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 (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef/stf. förvaltningschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Gatu/parkchef Benny Ohlsson, § 19, § 26
Bitr. gatu/parkchef Karl-Johan Svärd § 25-34
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson. § 17-28
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson § 17-23
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson § 25-34
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson
sekreterare
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Utses att justera

Jan Fälteke

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jan Fälteke

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.326.042

§ 17
Bokslut för tekniska nämnden år 2004
Tekniska förvaltningen har den 21 februari 2005 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för år
2004.
Tekniska nämndens totala resultat är -2,4 mkr. Budgeten upptog ett
resultatkrav om -1,8 mkr. Avvikelse jämfört med budget är därmed
-0,6 mkr. I slutskedet kom resultatet att påverkas negativt av att
semesterlöneskulden ökade mer än förväntat (-0,3 mkr). Nämndens
samlade verksamheter omsätter ca 600 mkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bokslut för år 2004.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.367.042

§ 18
Budgetuppföljning februari 2005
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 mars 2005 anmält att
verksamheten (totalt) inte beräknas visa någon avvikelse från budget
år 2005.
Speciell uppmärksamhet bör dock riktas mot de lågt budgeterade
underhållsinsatserna och de höga kostnaderna för vinterväghållningen
samt höga intäktsförväntningar i färjeterminal- och hamnverksamheterna.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning februari 2005.
_____
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Kommunfullmäktige för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1537.041

§ 19
Reviderat förslag till salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse
av allmän plats för år 2005
I enlighet med direktiv från tekniska nämndens ordförande har det tidigare
upprättade förslaget till salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av
allmän plats reviderats.
Förslaget har omarbetats med avseende på upplåtelse av allmän plats för
försäljning av glass, läsk m.m. och uteserveringar som inte tillhandahåller öl, vin eller sprit, samt uteserveringar som tillhandahåller sprit m.m.
Det reviderade förslaget innebär att taxan räknats upp med 3 procent med
tillämpning av lämplig beloppsavrundning i likhet med övriga avgifter i
taxan.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 februari 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2005 tillstyrkt
förslaget.
Gatu/Parkchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av allmän plats att gälla från och med den 30 april 2005.
_____
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Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2005.401.825

§ 20
Anslagsbeslut och investeringstillstånd för muddring vid
Lorentsbergs fritidsbåtsanläggning
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.435.846

§ 21
Investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn
I tekniska nämndens investeringsbudget finns 750 000 kronor upptagna
för utbyggnad av gästhamn från 90 till 136 platser. Därutöver blir det
ytterligare ca 30 platser som ska lämnas över till Tallebryggans
Båtklubb.
Efter inkomna anbud å rubricerade arbeten har en total kostnadssammanställning upprättats. Denna visar på en slutkostnad på 700 000 kronor.
Ökade driftskostnader (inklusive kapitalkostnader) finansieras med ökade
intäkter av båtplatsavgifter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 februari 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.405.344

§ 22
Investeringstillstånd för vattenledning östra skärgården
Öarna Långören, Stenshamn, Inlängan och Ungskär har vattentankar som
fylls av en vattenpråm sommartid för att förbättra vattenförsörjningen.
I tekniska nämndens investeringsbudget för 2005 finns 2,0 mkr upptagna för
en sjöledning till dessa öar från Torhamn. Det kommer att upprättas ett
tappställe på varje ö som ersätter befintliga vattentankar där man kan hämta
vatten i dunk eller motsvarande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd till ny sjöledning östra skärgården för
2,0 mkr.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.406.351

§ 23
Projekteringstillstånd för nytt vattenverk i Saleboda och
verksamhetslokaler Karlskrona vattenverk
I tekniska nämndens budget för 2005 finns 3,0 mkr upptagna för nytt
vattenverk i Saleboda och 2,0 mkr för tillbyggnad av verksamhetslokaler
Karlskrona vattenverk.
Karlskrona kommun övertog befintligt vattenverk i Saleboda av
landstingsfastigheter i samband med deras försäljning av Furs sjukhus
m.m. till en privatperson. Vattenverket är i mycket dåligt skick och det
uppfyller inte dricksvattenkungörelsens krav.
Den 1 januari 2005 övertog VA-avdelningen renhållningsansvaret i tekniska
förvaltningen. Personalen har utökats med två personer i kundservice och en
renhållningsingenjör vid Karlskrona vattenverk. Det råder brist på
verksamhetslokaler och det är problem med ventilationen i befintliga lokaler.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 mars 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
VA/renhållningschef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
1. att meddela projekteringstillstånd för nybyggnad av vattenverk i
Saleboda, samt
2. att meddela projekteringstillstånd för tillbyggnad av verksamhetslokaler
Karlskrona vattenverk.
_____
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Kommunfullmäktige (KS 2004.461.512)
Tekniska nämndens trafikutskott
Tekniska förvaltningen/Gata- och parkavdelningen
Akten

2004.1727.512

§ 24
Medborgarförslag
Trafiksituationen på Norra Smedjegatan
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med begäran
om att åtgärder vidtages som minskar trafiken och sänker hastigheten på
Norra Smedjegatan, samt att cykelbana byggs på västra sidan av gatan och
fartkamera sätts upp som ”fångar upp” den norrgående trafiken på
gatustråket utanför Ehrensvärdska gymnasiet.
Tekniska nämnden har tidigare beslutat att generellt ska inga farthinder i
form av vägbulor anordnas.
Enligt översiktsplanen för Trossö skall separering av cykeltrafik undvikas,
varför cykelbana utmed Norra Smedjegatan bl.a. av detta skäl inte bör
byggas.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 januari 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 15 februari
2005, § 5. Trafikutskottet föreslår att inställningen till farthinder blir mer
positiv och att farthinder utplaceras på Norra Smedjegatan.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 diskuterat
förslaget.
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att uppdra till tekniska förvaltningen att utföra farthinder i form av
vägbulor på Norra Smedjegatan i syfte att minska trafiken och sänka
hastigheten, samt
2. att kostnaden för farthindren, ca 50 000 kronor, ska täckas inom ramen
för budgeterade medel.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att i övrigt avslå medborgarförslaget, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
_____
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Kommunfullmäktige (KS 2004.433.512)
Tekniska nämndens trafikutskott
Tekniska förvaltningen/Gata- och parkavdelningen
Akten

2004.1503.512

§ 25
Medborgarförslag
Begäran om sänkt hastighet till 30 km/tim i Mariedalsområdet, samt
eventuellt genomfartsförbud för motorfordon på Lärkvägen mellan
Hortenvägen och Infartsvägen
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med begäran
om sänkt hastighet till 30 km/tim i Mariedalsområdet samt eventuellt
genomfartsförbud för motorfordon på Lärkvägen mellan Hortenvägen och
Infartsvägen.
De båda föreslagna åtgärderna är lokala trafikföreskrifter och det är tekniska
nämnden i egenskap av trafiknämnd som fattar beslut om nya föreskrifter.
I Mariedalsområdet, dit Lärkvägen tillhör, är gatorna ganska långa, smala
och byggda så att t.ex. en boende kan välja flera vägar att från bostaden nå
fram till huvudvägnätet. Hastighetsbegränsning 30 km/tim beslutas numera
endast på kort sträcka vid skolor samt inom sjukhusområden.
I stället har de boende i ett villaområde möjlighet att tillsammans efter vissa
regler placera ut blomlådor. I Mariedal kan detta ske på alla villagator utom
på Hillerödsvägen, som trafikeras av kollektivtrafik.
Vidare framförs önskemål om ett eventuellt genomfartsförbud på Lärkvägen
mellan Hortenvägen och Infartsvägen (Lyckebyvägen).
En negativ konsekvens kan bli att trafikanterna väljer en annan väg som då
får oönskad trafik. Det kan också skapa omvägar för vissa trafikanter.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 november 2004, reviderad den
9 februari 2005, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet vid sammanträde den
17 januari 2005, § 1 och den 15 februari 2005, § 10.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 diskuterat
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att erbjuda boende att utplacera blomlådor i enlighet med de regler tekniska
nämnden fastställt vid sammanträde den 20 april 1999, § 58.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att i övrigt avslå medborgarförslaget om hastighetsbegränsning 30 km/tim i
Mariedalsområdet och genomfartsförbud för motorfordon på Lärkvägen
mellan Hortenvägen och Infartsvägen, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Gata- och parkavdelningen
Akten

2005.317.310

§ 26
Medborgarförslag
om hundrastgård på Trossö
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit ett medborgarförslag med
önskemål om en hundrastgård centralt belägen på Trossö.
Samhällsbyggnadsförvaltningen hemställer om tekniska nämndens yttrande
i ärendet och önskar förslag på tänkbara platser samt en beräkning av
kostnader för anläggning, drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 mars 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag i vilket framgår att förvaltningen har svårt att
ange lämpliga centralt belägna platser för en hundrastgård på Trossö.
Anläggningskostnaderna för en hundrastgård bedöms till ca 70 tkr och årliga
drift- och underhållskostnader till ca 50 tkr.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 28 februari 2005 föreslog Jörgen
Johansson (c) att hundägarna själva går samman och arbetar för att få till
stånd en hundrastgård, exempelvis i Wämöparken.
Gatu/parkchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gata- och parkavdelningen
Akten

2005.136.332

§ 27
Medborgarförslag
om ny lekplats på Hasslö
Boende på Hasslö har i ett medborgarförslag daterat den 11 januari 2005
hemställt om att en ny lekplats anläggs på västra delen av Hasslö,
I skrivelsen anges att de flesta lekplatserna är belägna mitt på ön och att man
därför måste förflytta sig längre sträckor ibland med bil.
Totalt berör detta ca 20 familjer.
På Hasslö finns för närvarande tre kommunala lekplatser. Att anlägga
ytterligare en lekplats innebär, förutom en anläggningskostnad på ca 200 tkr,
också ökade kostnader för drift och underhåll även om denna skulle kunna
drivas som ett självförvaltningsobjekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 mars 2005 lämnat
yttrande och föreslår att frågan behandlas i tekniska nämnden i samband med
budgetarbetet för 2006 varvid behovet då bör prövas mot andra angelägna
objekt.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att medborgarförslaget om ny lekplats på västra sidan av Hasslö prövas
av tekniska nämnden i samband med 2006 års budgetarbete, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2004.488.512)
Tekniska förvaltningen/Gata- och parkavdelningen
Akten

2004.1726.512

§ 28
Motion angående farliga vänstersvängar
I en motion har Pernilla Persson (c) och Jörgen Johansson (c) yrkat att
förbud mot vänstersväng införes för fordon på Lyckebyvägen i vägkorsningen med Stationsvägen.
Förbud eller påbud att svänga eller köra i viss riktning är, enligt trafikförordningen (1998:1276) 10 kap. 1 § andra stycket 6, en lokal trafikföreskrift vilket det ankommer på tekniska nämnden i egenskap av
trafiknämnd att fastställa.
Trafikmängden på Lyckebyvägen är ca 5 000 fordon/vardagsmedeldygn.
Hastighetsbegränsning 50 km/tim. råder i korsningen. Av trafikanterna i
sydlig riktning, d.v.s. ut mot Stationsvägen, bedöms ca 55 procent
(ca 1 400 f/v.m.d) svänga vänster.
Under 2005 skall nya Järavägen vara färdigställd. Den beräknas få en
dygnstrafik om ca 5 000 fordon, samtidigt beräknas trafiken på
Lyckebyvägen minska med ca 50 procent och trafikproblemen i korsningen
med Stationsvägen minska i motsvarande grad.
Tekniska nämndens trafikutskott har behandlat ärendet den 15 februari 2005,
§ 7.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 mars 2005 diskuterat förslaget
och är beredda att återuppta ärendet efter det att utvärdering av effekten av
utbyggnaden av Järavägen skett.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att i avvaktan på utvärdering av effekten av utbyggnaden av Järavägen
avslå motionen om förbud mot vänstersväng från Lyckebyvägen in på
Stationsvägen, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1515.214

§ 29
Ändring av detaljplan (byggnadsplan) för Fredriksdalsområdet,
Nättraby (N8/1958), Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden 18 februari t o m 11 mars 2005. Planförslaget har
tidigare varit föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
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 enligt lokalutredningens förslag.
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 25 februari 2005, reviderad den
29 mars 2005, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.380.214

§ 30
Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 2 mars t o m 23 mars 2005.
Planområdet omfattar fastigheten Gullbernahult 21, om 947 kvm, och som är
belägen i stadsdelen Gullberna utmed Kolonivägen. Syftet med planförslaget
är att nuvarande verksamhet ska kunna fortgå. I byggnaden bedrivs bl.a.
behandlingshem, men verksamhet för vård ryms inte inom befintlig plan.
Planförslaget innebär att bestämmelserna för fastigheten Gullbernahult 21
utökas och får bestämmelser som anger område med användningen vård,
kontor även daghem, fritidshem och annan social service efter särskild
prövning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 28 februari 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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§ 31
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 15 februari 2005
Anbud
Beslut
Nytt avtal om akut TV-inspektion, akut högtrycksspolning och akut
rotskärning t.o.m. den 31 december 2006.
Dnr 2005.345.052
Skadeståndsanspråk
Ersättningsanspråk för självrisk p.g.a. vattenskada vid källaröversvämning
Dnr 2005.336.185
Investeringstillstånd
- Projekt nr 624215 Handikappanpassning av gator, ospec.
Dnr 2005.357.311

Sign

-

Projekt nr 624202 Återställning gata i anslutning till kv. Adlersten
Dnr 2005.358.311

-

Projekt nr 625102 Stadsparksvandringsleder
Dnr 2005.359.339

-

Projekt nr 634109 Utbyte flytbryggor 2005
Dnr 2005.360.825

-

Projekt 625202-204 Förnyelse lekplatser och lekredskap 2005
Dnr 2005.361.332
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-

Projekt 634110 Stumholmens badplats Blue Flag
Dnr 2005.396.822

-

Ombyggnad för hantverksprogrammet frisörlinje i kv. Läroverket
Dnr 2004.1338.291

-

Nybyggnad av servicebyggnad Kristianopels gästhamn
Dnr 2005.402.825

-

Uppförande av ridhusanläggning i Vedeby
Dnr 2004.381.292

Projekteringstillstånd för etablering av förskolelokaler i Jämjö Folkets Hus
Dnr 2005.225.290
Lokala trafikföreskrifter
Stopplikt för fordon på Gamla Infartsvägen/Gullbernavägen före utfart på
Sunnavägen
TN 04/05
Attestant för investeringsprojekt f=624214, Anläggande Järavägen
Upplåtelse av offentlig plats 2005, daterad 2005-03-22

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 32
Meddelanden
1. Vägverkets beslut den 10 februari 2005, beteckning TR10A 2004:12116
Överklagande av beslut om förbud att parkera fordon på viss del av Tromtögatan, västra sidan, samt rekommendation om breddning av nuvarande
körfält genom att trottoarer på Tromtögatans västra sidan tas bort eller
minskas i bredd.
Dnr 2003.1118.510
2. Länsstyrelsens beslut den 15 februari 2005, dnr 551-4807-04, 1080-177,
1080-178
Beslut om betydande miljöpåverkan angående hamnverksamheterna som
Karlskrona kommun bedriver i Verkö djuphamn samt i Karlskrona handelsHamn och oljehamn
Dnr 2005.313.559
Kommunstyrelsens beslut den 8 februari 2005
3. § 20
Projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2004.1626.290
4. § 21
Projekteringstillstånd för ny förskola på Hästö
Dnr 2004.1446.290
5. § 22
Projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola
Dnr 2004.1628.291
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 februari 2005
6. § 45
Detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av Verkö 3:1 m.fl., Karlskrona
kommun, Blekinge län
Dnr 2004.445.214
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7. § 53
Detaljplan för hamnområde på Verkö, del av fastigheten Verkö 3:25
Dnr 2004.1589.214
8. Länsstyrelsens beslut den 14 februari 2005, dnr 258-5060-04
Beslut om högsta tillåtna hastighet på enskilda vägen K 150 vid Skrävle
skola
Dnr 2005.342.512
9. Kammarrätten i Jönköping
Beslut Mål nr 3364-04
Överklagat avgörande
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900); fråga om
prövningstillstånd avseende länsrättens i Blekinge län dom den 27 september
2004 i mål nr 235-04 (laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900),
KL av beslut om ändrade bidragsregler etc. för enskilda vägar
Dnr 2003.505.318
10. Länsstyrelsen i Jönköpings län beslut den 21 februari 2005, beteckning
Ö41.K-249-2001
Beviljande av utbetalning av medel från Europeiska Regionala UtvecklingsFonden (ERDF)
Projekt: Skärgårdshamnar – förbättrad småskalig infrastruktur till gagn för
utvecklingen av Karlskrona skärgård
Dnr 2002.302.141
11. Länsstyrelsens beslut den 21 februari 2005, dnr 581-286-05
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budget året 2005 i
Karlskrona kommun
Dnr 2004.1690.438
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 15 februari 2005
12. § 18
Tillgänglighetsanpassning av Palanderska gården (tegelhuset)
Dnr 2005.378.299
13. § 21
Arena Rosenholm Karlskronas organisation och bolagsbildning
Dnr 2003.753.210
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14. § 22
Kompletterande investeringar av material och fast monterad utrustning på
Arena Rosenholm
Dnr 2003.755.210
15. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 februari 2005, § 16
Ny förskola på Skillingenäs
Dnr 2004.1627.290
16. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 februari 2005, § 17
Projektering av ny förskola i Rödeby
Dnr 2005.389.290
17. Beslut om utökad säsong för upplåtelse av offentlig plats avseende
uteserveringar
Dnr 2004.1537.041
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-17.
_____
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§ 33
Informationer
1. Förlängning av Ronnebygatan som gågata
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
2. Utredning om nedlagda deponier
Bitr. gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar.
3. Bostadsförsörjning, kommunala villatomter
Framtida exploatering
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson och
mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
informerar.
_____
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§ 34
Övrigt
1. Reiner Fölster (fp) ställer fråga angående underhåll av vägen till
Wämöskolan.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
2. Tekniska nämndens sammanträde den 26 april planeras att hållas i
samband med information/studiebesök Arena Rosenholm.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 26 april 2005
§ 35

Begäran om ombudgetering och investeringstillstånd avseende investeringsanslagen
för broförnyelse och ny gång- och cykelvägen Lyckeby – Lösen

§ 36

Hemställan om investeringstillstånd för industrispåret till Verkö
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Plats och tid

Arena Rosenholm, Vasallens kontor, konferensrum Silletorp
Tisdagen den 26 april 2005 kl. 13.30 – 14.00

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
Ledamöter

Percy Blom (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Torbjörn Allander (m)
Tommy Rönn (v)

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

Sign

……………………………………..
Mariette Karlsson
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Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 april 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1502.311

§ 35
Begäran om ombudgetering och investeringstillstånd avseende
investeringsanslagen för broförnyelse och ny gång- och cykelväg
Lyckeby – Lösen
I investeringsbudgeten för 2005 finns projekten broförnyelse och gångoch cykelväg Lyckeby – Lösen budgeterade med 4 100 000 kronor
respektive 1 400 000 kronor.
Broförnyelse 2005
Projektet avser byte av isoleringar och broskarvar för broarna k-315,
k-316, k-354 och k-423 i anslutning till Österleden vid Oskarsvärn.
Ursprungligen planerades arbetena genomföras på tre av broarna 2005
och ytterligare en bro 2006. Genom att åtgärda alla fyra broarna samtidigt
förkortas avstängningstiden och därmed trafikstörningarna.
Tekniska förvaltningen har infordrat anbud på samtliga broar i ett paket
och den totala kostnaden beräknas därvid uppgå till 4 600 000 kronor
inklusive kontroll och oförutsett. Det är 500 000 kronor mer än budgeterade
medel.
Gång- och cykelväg Lyckeby – Lösen
Projektet avser anläggande av ny gc-väg utmed Riksvägen, delen Östra
Torpskolan – Lösen (250 m väster om Lösens kyrka). Kostnaden beräknas
uppgå till 1 400 000 kronor. Av beloppet beräknas 500 000 kronor erhållas
i statsbidrag. Kommunens nettokostnad blir då 900 000 kronor.
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Förslag till ombudgetering
Då kostnaderna för broförnyelse enligt ovan överstiger budgeterade
medel med 500 000 kronor och kostnaderna för gc-vägen, genom statsbidraget, blir 500 000 kronor lägre än budgeterade medel föreslår tekniska
förvaltningen i skrivelse daterad den 7 april 2005 att 500 000 kronor
omdisponeras från anslaget för gc-vägen till anslaget för broförnyelse.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att ombudgetera 500 000 kronor från investeringsanslaget för gångoch cykelväg Lyckeby – Lösen till investeringsanslaget för broförnyelse,
2. att meddela investeringstillstånd för projektet broförnyelse inom
ramen 4 600 000 kronor, samt
3. att meddela investeringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
mellan Lyckeby och Lösen inom ramen 1 400 000 kronor, varav 500 000
kronor finansieras med statsbidrag.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stab - utveckling
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.557.530

§ 36
Hemställan om investeringstillstånd för industrispår till Verkö
I tekniska nämndens investeringsbudget 2005 finns upptaget 2 000 000
kronor för investering i industrispåret till Verkö.
Investeringen är en strategisk åtgärd för att tillgodose utvecklingen av
färjetrafiken. Investeringen tillgodoser på sikt också såväl lokala som
regionala miljömål.
Styrgruppen för projektet SEB Trans-Link har beslutat medge att
EU-medel destineras till Karlskrona för att medfinansiera en pilotinvestering
för upprustning av järnvägsspåret. För den aktuella satsningen finns totalt
3 400 000 kronor inklusive kommunens egen insats som uppgår till
2 000 000 kronor.
För att få tillgång till bidraget från EU måste projektet vara färdigställt till
november 2005.
Anbud har infordrats och utvärderats. Anbuden visar att investeringen ryms
inom de ekonomiska ramarna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 april 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 april 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att meddela investeringstillstånd för upprustning av industrispåret inom
ramen för 3 400 000 kronor varav ca 1 400 000 kronor finansieras med EUmedel och återstoden 2 000 000 kronor med kommunalt anslag i 2005 års
investeringsbudget.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-04-26

8

Sammanträdesprotokoll

§ 37
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 22 mars 2005
Upplåtelse av offentlig plats 2005, reviderad 2005-04-06, 2005-04-20
Anbud
Brandlarm Rödebyskolan
Helomfodring av krematorieugn
Natriumhypoklorit till Karlskrona Vattenverk
Koholmens avloppsreningsverk, styr- och övervakningsinstallationer
Inköp av reservkraftsaggregat till Holmsjö vattenverk
Inköp av sopmaskinschassie
Flytbryggor
Ombyggnad för frisörprogram kv. Läroverket
- Bygg- och generalentreprenad
- Rörinstallation
- Luft- och styrinstallation
- El-installation
Nybyggnad ridhus
Ledningsrenovering Lyckeby – Gräsvik
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Beslut
Lokal trafikföreskrift
Förbud att parkera fordon Gjuterivägen, Lyckeby
TN 07/05
Lokal trafikföreskrift
Förbud att parkera fordon Guldsmedsgränd
TN 09/05
Investeringstillstånd
Projekt nr 634203
Ny toalett och dusch med tillhörande infiltration Gissleviks camping
Dnr 2005.552.845
Begäran om inlösen av enskild avloppsanläggning för fastigheten
Hasslö 4:291 p.g.a. anslutning till kommunalt vatten och avlopp
Dnr 2005.481.446
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 38
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 3 mars 2005
1. § 7
Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscentrum – KKC
Dnr 2005.433.027
2. § 11
Exploateringskalkyl för byggnadsplan avseende utvidgning av
Johannesberg, Rödeby
Dnr 2004.1659.251
3. § 12
Exploateringskalkyl för detaljplan för Norra Backe på Verkö,
del av Verkö 3:1 m.fl.
Dnr 2004.445.214
Kommunstyrelsens beslut den 15 mars 2005
4. § 31
Yttrande över skogsvårdsstyrelsens förslag till skydd av värdefulla
naturområden på kommunägd mark inom fastigheten Augerums-Ryd
1:18
Dnr 2003.616.430
5. § 35
Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler
Dnr 2005.448.004
6. § 37
Genomförandeplan personalprogram
Dnr 2004.1723.020
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7. § 19
Redovisning av förändringar ritningsunderlag för ombyggnation av
äldre delarna Servicehuset Pantern
Dnr 2003.1728.293
Kommunfullmäktiges beslut den 31 mars 2005
8. § 30
Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004
2005.539.042
9. § 31
Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2005.540.026
10. § 32
Vänortsavtal och samarbetsavtal för åren 2005-2007 mellan Karlskrona
kommun och Liepaja distrikt
Dnr 2005.544.105
11. § 33
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Klaipeda stad för
åren 2005-2008
Dnr 2005.543.105
12. § 34
Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och Gdynia stad för åren
2004-2006
Dnr 2005.542.105
13. § 36
Näringspolitiskt program för åren 2005-2007
Dnr 2005.541.140
Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-13
_____
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§ 39
Informationer
1. Budgetuppföljning mars 2005.
_____
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§ 40
Övrigt
1. Tekniska nämndens sammanträde i maj flyttas från den 31 maj till den
30 maj kl. 09.00.
2. Claes-Urban Persson (s) framför önskemål om att ett övergångsställe
anläggs i korsningen Ronnebygatan – N Smedjegatan p.g.a. trafiksäkerhetsproblem mellan gående och bilister.
3. Sven Wallfors (m) ställer fråga angående överklagad detaljplan
N Backe.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____

Sign

Sign

Sign

1

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 maj 2005
§ 41

Delårsbokslut, budgetuppföljning april 2005

§ 42

Disposition av bank- och postgirokonton

§ 43

Underskrift, behörig firmatecknare för momsdeklarationer

§ 44

Motion angående förbättrad säkerhet på och i anslutning till gång- och
cykelvägar i kommunen

§ 45

Motion angående Karlskrona kommuns gästhamnar

§ 46

Motion - Bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål

§ 47

Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona - Utbildningsinsatser

§ 48

Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som kunskapskällor

§ 49

Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Det skall synas vad vi gör/inte gör

§ 50

Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Tydlig politisk vilja

§ 51

Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (Norra Ringö), Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 52

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 53

Meddelanden

§ 54

Information

§ 55

Övrigt

TEKNISKA NÄMNDEN
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
måndagen den 30 maj 2005 kl. 09.00 – 10.30
sammanträdet ajourneras kl. 09.45-10.00

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 Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Tommy Rönn (v)

Övriga närvarande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kenneth Olsson (s)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck kl. 09.00-09.45
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson kl. 09.00-09.45
Utredningschef Tommy Sandin kl. 09.00-09.45
sekreterare

Sign

Sammanträdesdatum

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lola Sellberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-05-30

3

Sammanträdesprotokoll

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lola Sellberg

§§ 41 – 55

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 juni 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.730.042

§ 41
Delårsbokslut, budgetuppföljning april 2005
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och avlämna budgetuppföljningsrapport med
prognoser för årets utfall per april månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 16 maj 2005 anmält
att prognosen för tekniska nämndens verksamheter inte beräknas visa
någon avvikelse jämfört med budget år 2005.
Speciell uppmärksamhet bör dock riktas mot de lågt budgeterade
underhållsinsatserna och de höga kostnaderna för vinterväghållningen
samt höga intäktsförväntningar i färjeterminal- och hamnverksamheterna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa utvecklingen i verksamheterna så att budgeterat resultat
uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 30 april 2005.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/administration
Percy Blom
Anders Jaryd
Gun-Britt Sirbäck
Bengt Eriksson
Stefan Jartelius
Akten

2005.605.049

§ 42
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av att kommunen tillämpar decentraliserad medelsförvaltning
i viss omfattning erfordras beslut om vem och eller vilka som har behörighet
att disponera tekniska nämndens bank- och postgirokonton.
Eftersom medelsförvaltningen och därmed även balansräkningen är
gemensam med miljö- och byggnadsnämnden kommer denna dispositionsrätt
att omfatta även transaktioner som har sitt ursprung i miljö- och byggnadsbyggnadsnämndens verksamheter.
Med anledning av personalförändringar ska det tidigare beslutet
(dnr 1999.1225.049) ersättas.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 20 april 2005 att
dispositionsrätten för tekniska nämndens konton tills vidare skall gälla för
tekniska nämndens ordförande, utan kontrasignering.

Percy Blom …………………………
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samt för nedanstående personer, två i förening
Anders Jaryd …………………………………
Gun-Britt Sirbäck ………………………………
Bengt Eriksson

………………………………

Stefan Jartelius ………………………………
Efter beslut kompletteras förslaget med namnteckningsprov.
Dispositionsrätten gäller följande konton:
Postgiron
OCR PG 4791300-9 , allm deb kund
OCR PG 4768804-9 , va-kons.avg (OMEGA)
OCR PG 4775604-4, va kons avg (WINVAS, under avveckling)
OCR PG 934801-2 , hyror SUMARUM
OCR PG 875602-5 , arrenden SUMARUM
PG 32946-6 , huvud-pg
PG 4868403-9 , allmänt
PG 995924-8, va WINSAM återbetalning
PG 4868503-6 , va-ansl.avg.
PG 4791600-2 , laboratorium
PG 4868303-1 , fastighetsavdelningen
PG 4868103-5 , proj-avd
PG 4790200-2 , samhällsbyggnadsförvaltningen
PG 4868203-3 , produktion
Bankgiron
OCR BG 284-9610 , hyror SUMARUM
OCR BG 229-9543 , arrenden
BG 256-1892 , båtplatser
BG 5782-0839 , allm deb.
BG 5959-8250, va-kons avg., OMEGA, WINSAM
BG 5220-7867 , laboratorium
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BG 863-8363 , samhällsbyggnadsförvaltningen
BG 5220-7842, lev.fakt.
BG 5321-8772, lev.fakt. Ftb
BG 5061-6200, produktion
BG 5061-6234 , proj.avd.
BG 5061-6481 , fastighetsavdelningen
Bankkonto
BK 9960 2600 32946-6, huvudbankkonto
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att ge dispositionsrätt enligt lämnat förslag.
_____
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Percy Blom
Anders Jaryd
Gun-Britt Sirbäck
Bengt Eriksson
Ann-Kristin Nilsson
Stefan Jartelius
Akten

2005.605.049

§ 43
Underskrift, behörig firmatecknare för momsdeklarationer
Med anledning av inträffade personalförändringar skall tidigare beslut
(dnr 1999.1231.049) om behörig firmatecknare för momsdeklarationer
ersättas.
På grund av att tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har
gemensam balansräkning omfattar behörigheten även momstransaktioner som uppstår i miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 21 april 2005
tekniska nämnden att utse följande personer att, var för sig, vara behöriga
firmatecknare vid underskrift av momsdeklarationer.
Percy Blom

…………………………

samt för nedanstående personer, två i förening
Anders Jaryd …………………………………
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Gun-Britt Sirbäck ………………………………
Bengt Eriksson

………………………………

Ann-Kristin Nilsson ………………………………
Stefan Jartelius ………………………………
Efter beslut kompletteras förslaget med namnteckningsprov.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna firmatecknare vid underskrift av momsdeklarationer
enligt lämnat förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata-parkavdelningen
Akten

2004.770.312
(KS 2004.178.510)

§ 44
Motion angående förbättrad säkerhet på och i anslutning till gångoch cykelvägar i kommunen
Maria Persson (c) och Mats Lindbom (c) har i en motion yrkat att tekniska
nämndens trafikutskott i samarbete med vägverket och polisen ser över
trafiksituationen på och i anslutning till gång- och cykelvägar i kommunen.
Inom Karlskrona kommun finns ca 8,5 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.
Mopedisten räknas som oskyddad trafikant.
Enligt tillgänglig trafikolycksstatistik STRADA (Swedish Traffic Accident
Data) - Nationellt informationssystem om skador och olyckor inom
vägtransportsystemet är det få olyckor som inträffar på gång- och
cykelvägar mellan moped och gående/cykel.
Vägverket har i skrivelse, daterad den 4 januari 2005, bedömt att vad
motionärerna efterlyser kan hanteras inom VSÖ:s (Vägverket Region
Sydöst) trafiksäkerhetsplan 2004-2007.
Samråd i ärendet har skett med polis och trafiksäkerhetsansvarig vid
barn- och ungdomsförvaltningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 mars 2005, reviderad
den 19 mars 2005, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 19 april 2005,
§ 11, tillstyrkt förslaget.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag.
Trafikingenjör Sven-Ingvar Petersson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att det samarbete med vägverk och polisen som krävs för att förbättra
trafiksituationen på och i anslutning till gång- och cykelvägar skall hanteras
inom ”Trafiksäkerhetsplan i Region Sydöst 2004-2007” (Vägverkets
publikation 2003:142),
2. att trafikundervisningen i skolan skall intensifieras beträffande unga
mopedförare i syfte att öka trafiksäkerhetsmedvetandet hos denna grupp,
3. att föreslå polisen öka trafikövervakningen avseende mopedister (förare
och fordon),
4. att tekniska nämndens trafikutskott i samarbete med vägverket och
polisen har en kontinuerlig tillsyn över trafiksituationen på och i anslutning
till gång- och cykelvägar i kommunen, samt
5. att motionen därmed är besvarad.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2004.1468.846
(KS 2004.372.846)

§ 45
Motion angående Karlskrona kommuns gästhamnar
Lars-Göran Forss (s) har i en motion föreslagit att ansvariga tjänstemän och
politiker skall kontakta båtklubbar samt båtlivsorganisationer för att få tips
hur gästhamnar skall skötas samt att Karlskrona Gästhamn skall läggas ut på
entreprenad.
Inför båtsäsongen 2005 har ett nära samarbete bedrivits med näringslivskontorets projektansvarige för Karlskrona Stadsmarina för att tillsammans
utveckla Karlskrona båtliv.
Gästhamnsguiden, som är en organisation med verksamhet i hela landet, har
anlitats för konsultation i samband med utvecklingen av Karlskrona
Gästhamn.
Av detta samarbete har följande åtgärder planerats och delvis genomförts:
-

Karlskrona Gästhamn har fr.o.m. den 1 maj 2005 utarrenderats till en
lokal entreprenör med daglig hamntillsyn och öppethållande av
hamnkontoret dagligen från kl. 07.00-22.00 under juni – augusti samt
visst öppethållande under maj och september månad.

-

Under maj månad planeras utökning av gästhamnsplatserna med ca
60 platser.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 april 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stab - utredning
Gata/Parkavdelningen
Akten

2002.1713.870
(KS 2002.432.870)

§ 46
Motion ang. att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål
Rolf Andersson (s) har lämnat in en motion angående utveckling av
Stakholmen till ett attraktivt besöksmål. Motionen innehåller bland annat
förslag om en ny och säkrare bro, åtgärder för att göra ön tillgänglig för
rörelsehindrade samt uppsättning av informationstavlor där öns olika värden
beskrivs.
De föreslagna åtgärderna innebär grovt räknat en initialkostnad på 500 tkr
jämte kostnader för framtida drift och underhåll. Medel för detta finns inte
idag i tekniska förvaltningens budget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 april 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag där förvaltningen delar motionärens uppfattning
om det önskvärda i att Stakholmens attraktionskraft höjs.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt tekniska
förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att föreslå att tekniska nämnden jämte miljö- och byggnadsnämnden
gemensamt får i uppdrag att i samband med exploateringen av
gasverkstomten genomföra en studie över hur Stakholmens kvaliteter bäst
tas tillvara,
2. att motionen härmed är besvarad.
_____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stab - utredning
Akten

2005.518.719
(KS 2005.112.719)

§ 47
Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” - Utbildningsinsatser
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har inkommit med en motion med förslag om
utbildningsinsatser för att inom kommunens organisation höja kunskapen om
barnkonventionen och barns behov. Motionen ingår i en serie på fyra som
samtliga har huvudrubriken ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”.
Motionären föreslår
1. att innehållet och innebörden av barnkonventionen skall vara känd för
alla inom kommunen såväl personal som politiker,
2. att kontinuerliga utbildningar i barnkonventionen genomförs för såväl
personal som förtroendevalda, samt
3. att alla som kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning får gå en kurs
i ”barnkunskap”.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag där förvaltningen delar uppfattningen att
barnperspektivet och barns behov bör beaktas såväl i samhällsplaneringen
som vid investeringar i anläggningar och i infrastruktur. Även vid
förvaltning och drift av anläggningar och verksamheter bör barns och
ungdomars behov beaktas. Beslutsfattare och berörd personal bör på
lämpligt sätt medvetandegöras om barnkonventionens innehåll och barns
behov.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att kännedom om barnkonventionen skall spridas inom nämnd och
förvaltning,
2. att riktad utbildning skall erbjudas berörd personal, samt
3. att motionen härmed är besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stab - utredning
Akten

2005.520.719
(KS 2005.114.719)

§ 48
Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” - Barn som
kunskapskällor
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har inkommit med en motion med förslag om barn
som kunskapskällor bland annat vid framtagande av statistik som rör barn
och ungdom. Motionen ingår i en serie på fyra som samtliga har
huvudrubriken ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona”.
Motionären föreslår
1. att en enkät genomförs: ”Vilken fråga är viktigast för dig som
barn/ungdom i Karlskrona?”,
2. att barn och ungdom används som kunskapskällor när statistik som berör
barn och ungdom skall tas fram, samt
3. att en barn- och ungdomskommitté bildas där nämndernas barnansvariga
samt en referensgrupp av barn och ungdomar ingår.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag där förvaltningen delar uppfattningen att
barnperspektivet och barns behov bör beaktas såväl i samhällsplaneringen
som i samband med investeringar av anläggningar och infrastruktur. Även
vid förvaltning och drift av anläggningar och verksamheter bör barns och
ungdomars behov beaktas.
Beslutsfattare och berörd personal bör på lämpligt sätt medvetandegöras om
barns behov och önskemål. Det är dock tveksamt om en generellt hållen
enkät bör genomföras eller att statistik i varje läge ska bygga på barns
utsago. Respektive förvaltning och nämnd bör var och en inom sitt
verksamhetsområde kunna avgöra i vilken utsträckning enkäter behöver
genomföras eller statistik framtas med hjälp av barn och ungdom.
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Beträffande förslaget om referensgrupp bör undersökas om kommunens
ungdomsråd kan ikläda sig rollen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att med hänsyn till ovanstående föreslå avslag på motionen, samt
2. att motionen härmed är besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stab - utredning
Akten

2005.521.719
(KS 2005.113.719)

§ 49
Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona” - Det skall synas vad
vi gör/inte gör
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har inkommit med en motion med förslag om
åtgärder för att tydliggöra kommunens insatser för barn och ungdom.
Motionen ingår i en serie på fyra som samtliga har huvudrubriken ”Offensiv
för ett barnsligt Karlskrona”.
Motionären föreslår
1. att kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån
barnkonventionen/ barnperspektiv/barnchecklista,
2. att det tydligt anges i budgeten vilka pengar som går till barn och
ungdomar, samt
3. att varje nämnd och styrelse får i uppdrag att utforma ett barnbokslut
med barnchecklistan som ledning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag där förvaltningen delar uppfattningen att
barnperspektivet och barns behov bör beaktas såväl i samhällsplaneringen
som i samband med investeringar av anläggningar och infrastruktur. Även
vid förvaltning och drift av anläggningar och verksamheter bör barns och
ungdomars behov beaktas.
Smidiga rutiner för uppföljning och utvärdering av respektive nämnds mål
och insatser på barnkonventionsområdet bör införas. Dessa bör i tillämpliga
delar följa de rutiner som gäller för andra liknande områden såsom
jämställdhetsarbetet.
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Motionärens förslag om att det i budgeten skall framgå vilka medel som
avsätts för barn och ungdom indikerar att den årliga uppföljningen bör ingå i
det ekonomiska bokslutet. Barnkonventionsarbetet kan därmed revideras i
samband med den ekonomiska revideringen. Finansieringen av respektive
nämnds barnkonventionsmål bör tydliggöras i budgeten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att föreslå avslag på motionen avseende förslaget om separat revidering
utifrån barnkonventionen,
2. att föreslå bifall till motionen angående förslaget om tydlighet i budgeten
angående vilka medel som går till barn och ungdom,
3. att föreslå avslag på motionen angående förslaget om separat
barnbokslut. Nämnden har dock inget att erinra mot att nämndens arbete med
barnkonventionen redovisas i det ekonomiska bokslutet, samt
4. att motionen härmed är besvarad.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2005-05-30

21

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/stab - utredning
Akten

2005.519.719
(KS 2005.102.719)

§ 50
Motion ”Offensiv för ett barnsligt Karlskrona ” - Tydlig politisk vilja
Åsa Gyberg-Karlsson (v) har inkommit med en motion med förslag om en
tydlig politisk vilja när det gäller att beakta barnperspektivet och barns
synpunkter vid beslut och åtgärder inom kommunen. Motionen ingår i en
serie på fyra som samtliga har huvudrubriken ”Offensiv för ett barnsligt
Karlskrona”.
Motionären föreslår
1. att en ”barnchecklista” utarbetas för att användas vid politiska beslut och
i det vardagliga livet. Listan anpassas till varje verksamhet,
2. att en barnkonsekvensanalys skall göras då beslut fattas som rör barn och
ungdom,
3. att varje förvaltning och styrelse skall redovisa kortsiktiga och långsiktiga
barnkonventionsmål,
4. att det inom varje nämnd och styrelse skall finnas en person med särskilt
ansvar för barnkonventionens efterlevande, samt
5. att en barn- och ungdomskommitté bildas där nämndernas barnansvariga
samt en referensgrupp av barn och ungdomar ingår.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag där förvaltningen delar uppfattningen att
barnperspektivet och barns behov bör beaktas såväl i samhällsplaneringen
som i samband med investeringar av anläggningar och av infrastruktur.
Även vid förvaltning och drift av anläggningar och verksamheter bör barns
och ungdomars behov beaktas.
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Lämpliga former för att hantera barns behov och barns synpunkter bör
utvecklas. Motionärens förslag om barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser kan bli byråkratiska och ta betydande tid och resurser i anspråk.
Förslagen om mål för barnkonventionsarbetet inom varje nämnd och
förvaltning liksom att varje nämnd utser en barnkonventionsansvarig
följer mer den modell kommunen använder inom andra områden såsom
jämställdhetsarbetet där jämställdhetsplaner har upprättats och
jämställdhetsombud utsetts.
Beträffande förslaget om referensgrupp bör undersökas om kommunens
ungdomsråd kan ikläda sig den rollen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
tekniska förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
1. att föreslå bifall till motionen, när det gäller förslagen till
barnkonventionsmål,
2. att föreslå avslag till motionen när det gäller obligatoriska
barnchecklistor, obligatoriska barnkonsekvensanalyser,
barnkonventionsansvariga och speciellt utsedd referensgrupp, samt
3. att motionen härmed är besvarad
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.606.214

§ 51
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (Norra Ringö), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd för samråd under tiden 25 april
till den 20 maj 2005.
Planområdet är beläget på norra Ringö i anslutning till befintliga bostadsområden. Området är ca 11 ha och utgörs av en stor obebyggd höjdplatå.
Marken ägs till huvudsak av kommunen. Planförslaget föreslår att området
tas i anspråk för ny bebyggelse och medger ca 36 friliggande tomter.
Därutöver ges några enskilda fastigheter möjlighet till ny byggnation.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 maj 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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§ 52
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 april 2005
§ 12 Gågata på prov
Claes-Urban Persson (s) påpekar att han vid tidigare tillfälle,
tekniska nämnden den 26 april 2005, § 40, framfört önskemål om
att ett övergångsställe anläggs i korsningen Ronnebygatan –
N Smedjegatan p.g.a. trafiksäkerhetsproblem mellan gående och
bilister.
Upplåtelse av offentlig plats 2005, reviderad 2005-04-29
Anbud
Rivning av Saltö Fryshus
Broreparationer Sunna kanal
Inköp av 1 st. fabriksny Volvo FM9 4x2 2005 års modell
inkl. utrustning
Vägskydd industrispår, Verkö
Grusprodukter
Beslut
Lokal trafikföreskrift
med syfte att erhålla fler allmänna parkeringsplatser på gatumark
Intagsvägen
TN 12/05
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Lokal trafikföreskrift
p.g.a. lövmarknaden
TN 13/05
Revidering delegationsordning avseende vidaredelegation
Taxetillämpning
Dnr 2005.629.002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 53
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 12 april 2005,
dnr 258-5842-04
Ansökan om nedsättning av högsta hastighet vid Mjövik
dnr 2004.1400.512
2. Länsstyrelsens beslut den 13 april 2005,
dnr 258-6158-04
Ansökan om hastighetsbegränsning vid Strömsbergs skola
Dnr 2004.1435.512
Kommunstyrelsens beslut den 12 april 2005
3. § 49
Investeringstillstånd för uppförande av ridhusanläggning i Vedeby
Dnr 2004.1052.292
4. § 50
Investeringstillstånd för ombyggnad för hantverksprogrammets
frisörlinje i kv. Läroverket
Dnr 2004.1338.291
5. § 51
Investeringstillstånd för nybyggnad av servicebyggnad i Kristianopels
gästhamn
Dnr 2005.402.825
6. Vägverkets beslut beteckning TR 40-A 2004:3513
LTP-planen 2005 statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet
Dnr 2004.1692.312
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7. Länsstyrelsens beslut den 20 april 2005, dnr 258-6802-04
Överklagande av beslut av tekniska nämndens trafikutskott
avseende förbud mot tung trafik och att högsta tillåtna hastighet sätts ned till
30 km/tim på Knösövägen
Dnr 2004.1256.510
8. Länsstyrelsens brev daterat den 22 april 2005 avseende ny webb-portal
med bl.a. information om länets alla byggnadsminnen
Dnr 2005.619.224
9. Länsstyrelsens beslut den 11 april 2005, dnr 434-5702-04
Bidrag till kulturmiljövård på fastigheten Lyckeby 4:3, Kronokvarnen
Dnr 2005.632.872
10. Brev till idrotts- och fritidsnämnden, daterat den 28 april 2005,
avseende handikapphiss i samlingslokal i f.d. Rödeby kommunalhus
Dnr 2003.551.292
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2005
11. § 50
Exploateringskalkyl för byggnadsplan för Sandramarken på Hasslö,
Karlskrona kommun
Dnr 2005.376.251
12. § 51
Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Binga 9:8, 9:15 i Jämjö,
Karlskrona kommun
Dnr 2005.362.251
13. § 52
Exploateringsavtal för Säby 4:14, Karlskrona kommun
Dnr 2005.446.251
14. Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2005
dnr 606-811-04, Cregnr 1-17
Förvärvstillstånd Sprattleboda 3:2
Dnr 2005.693.252
Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2005
15. § 75
Investeringstillstånd för utbyggnad av gästhamn
Dnr 2005.435.846
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16. § 76
Investeringstillstånd för vattenledning östra skärgården
Dnr 2005.405.344
17. § 80
Begäran om investeringstillstånd för industrispår till Verkö
Dnr 2005.557.530
Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-17.
_____
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§ 54
Informationer
1. Personalnyckeltal 2005-03-31
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2. Självförvaltning inom tekniska nämnden
Utredningschef Tommy Sandin informerar.
3. Energisparkalkyler kommer att redovisas vid kommande sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 55
Övrigt
1. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående drift och underhåll av
kommunens gator och vägar. Frågan kommer att besvaras vid tekniska
nämndens juni-sammanträde.
2. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående anvisad plats för
parkering av lastbilssläp. Frågan kommer att besvaras vid tekniska nämndens
juni-sammanträde.
3. Dragsö camping
Kenneth Olsson (s) påpekar att P-platser anlagts på befintlig brandgata.
Ordföranden besvarar frågan.
4. Tekniska nämndens sammanträde den 25 januari 2005, § 6
Lola Sellberg (s) påminner om problem med nedskräpning vid A-huset
kv. Pottholmen.
5. Lola Sellberg (s) ställer fråga beträffande återställning efter schakt i
Stationsvägen, Rödeby. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 28 juni 2005 kl. 14.00 – 15.20

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
Ledamöter

John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Veronica Lathe (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)
Kjell Johansson (s)
Gunhild Arvö (fp)

Övriga närvarande ersättare

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

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Gatu/parkchef Benny Ohlsson
Fastighetschef Håkan Franzén
Utredningschef Tommy Sandin
sekreterare

Sign
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Utses att justera
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Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
John-Erik Danerklint

Justerare

……………………………………
Günter Dessin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Percy Blom
Anders Jaryd
Gun-Britt Sirbäck
Bengt Eriksson
Ann-Kristin Nilsson
Stefan Jartelius
Akten

2005.605.049

Detta beslut ersätter tekniska nämndens beslut den 30 maj 2005, § 43.
§ 56
Underskrift, behörig firmatecknare för momsdeklarationer
Med anledning av inträffade personalförändringar skall tidigare beslut
(dnr 1999.1231.049) om behörig firmatecknare för momsdeklarationer
ersättas.
På grund av att tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har
gemensam balansräkning omfattar behörigheten även momstransaktioner som uppstår i miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 21 april 2005
tekniska nämnden att utse följande personer att, var för sig, vara behöriga
firmatecknare vid underskrift av momsdeklarationer.
Percy Blom

…………………………

Anders Jaryd …………………………………
Gun-Britt Sirbäck ………………………………
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Bengt Eriksson

………………………………

Ann-Kristin Nilsson ………………………………
Stefan Jartelius ………………………………
Efter beslut kompletteras förslaget med namnteckningsprov.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna firmatecknare vid underskrift av momsdeklarationer
enligt lämnat förslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.880.533

§ 57
Investeringstillstånd för toppbeläggning, Verköhamnen
I tekniska nämndens investeringsbudget finns 1 500 000 kronor upptagna
för toppbeläggning i Verköhamnen. Arbetena kommer att utföras enligt
gällande ramavtal och kostnaden beräknas uppgå till 1 500 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 juni 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för toppbeläggning i Verköhamnen.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.83.183)
Tekniska förvaltningen/gata-parkavdelningen
Akten

2005.484.512

§ 58
Medborgarförslag om hastighetsbegränsning 30 km/tim i alla bostadsområden i Karlskrona
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med begäran
om hastighetsbegränsning 30 km/tim i alla bostadsområden i Karlskrona
kommun. Ärendet har översänts till tekniska nämnden för yttrande.
Kommunen har sedan 1994 varit mycket restriktiv med införandet av nya
30-områden. I princip är det endast inom sjukhusområden samt på kort
sträcka, under begränsad tid, vid skolor som 30-begränsningar blivit
beviljade.
Tekniska nämnden beslutade den 2 september 1997 att godkänna ett
PM ”Hastighetsbegränsning 30 km/tim inom bostadsområden” som
kommunens trafiksäkerhetsgrupp tagit fram.
Tekniska nämnden har den 27 oktober 1998, § 152, beslutat att erbjuda
boende att utplacera blomlådor enligt vissa regler fastställda den 20 april
1999, § 58.
I tätortscentra där trafiksäkerhetsåtgärder på olika sätt berör ett stort antal
människor bör åtgärder vidtas med huvudsakligen allmänna medel.
Här bör eventuella nya 30-områden förstärkas med fysiska åtgärder som får
bilisterna att spontant hålla en lägre hastighet.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 24 maj 2005, i § 17, lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2005 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att erbjuda boende att utplacera blomlådor i enlighet med de regler
tekniska nämnden fastställt vid sammanträde den 20 april 1999, § 58, samt
2. att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen (16/2005)
Tekniska förvaltningen/gata-parkavdelningen
Akten

2005.317.310

§ 59
Medborgarförslag om hundrastgård på Trossö
Samhällsbyggnadsförvaltningen har erhållit ett medborgarförslag med
önskemål om en hundrastgård centralt belägen på Trossö. Förvaltningen
hemställer om tekniska nämndens yttrande i ärendet och önskar förslag på
tänkbara platser samt en beräkning av kostnader för anläggning, drift och
underhåll.
Tekniska nämnden har den 29 mars 2005 beslutat att återremittera ärendet
till tekniska förvaltningen för ytterligare beredning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 juni 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av yttrandet framgår att förvaltningen har svårt
att ange lämpliga centralt belägna platser för en hundrastgård på Trossö.
I medborgarförslaget föreslås en gräsyta vid Chapmansplan, men denna yta
är i detaljplan redovisad som parkering för gäster till planerat hotell på
Gasverkstomten. På Trossö i övrigt återstår endast befintliga parkeringsytor
(t.ex. Chapmansplan) eller parkområden (Hoglands Park, Amiralitetsparken eller Kapellparken), samt på Stumholmen ”Bångs plan”. Dessa
områden bedöms ej vara lämpliga för att anlägga en hundrastgård med
hänsyn till övriga förekommande aktiviteter.
En möjlig alternativ lokalisering utanför Trossö skulle kunna vara inom
Wämöområdet..
Tekniska förvaltningen bedömer anläggningskostnaderna för en hundrastgård till ca 70 000 kronor och årliga drift- och underhållskostnader till ca
50 000 kronor.
Drift och underhåll bör lösas genom avtal om självförvaltning.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2005 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden föreslår i yttrande till samhällsbyggnadsförvaltningen
1. att hundrastgård eventuellt kan lokaliseras inom Wämöområdet och
att drift och underhåll bör lösas genom självförvaltning, samt
2. att medborgarförslaget därmed ska anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2003.245.431)
Tekniska förvaltningen/stab - utvecklingsenheten
Akten

2003.797.431

§ 60
Svar på motion om muddring av Nättrabyån
Lars-Göran Forss (m) har i en motion föreslagit att Karlskrona kommun
skall undersöka möjligheten att snarast få till stånd en muddring av
Nättrabyån. Djupet i farledsrännan, menar motionären, har minskat genom
igenslamning från tilläggsbryggan vid kyrkan till angöringsfyren i åns
utlopp. Det ställer till problem för turistbåten ”Axel” men också för de
fritidsbåtar som använder nedre delen av ån.
Tekniska förvaltningen gjorde under 2003-2004 en omfattande genomgång
av vilka hamnar i kommunen som framledes har behov av underhållsmuddring. Sju hamnområden med farleder inventerades i en första omgång:
Ungskär, Kristianopel, Sandhamns fiskehamn, farleden till Verkö (norra
backe), farleden till Nättrabyån, Hästholmen samt farleden till Lorensbergs
vinteruppläggningsplats för fritidsbåtar. Sammanfattningsvis kan konstateras
att samtliga är i behov av underhållsmuddring.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 juni 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Av yttrandet framgår att motionärens önskemål
om framtagande av en programhandling för muddring av Nättrabyån är
genomförd. När projektet tidsmässigt kan genomföras hänger samman med
andra prioriterad muddringsprojekt och vilka medel som kan ställas till
förfogande för dessa åtgärder. Tekniska förvaltningen har rangordnat
Nättrabyån i en grupp bland de två till fyra högst prioriterade muddringsprojekten under den närmaste femårsperioden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2005 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen/upphandlingsenheten
Samtliga nämnder
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/stab - utredningsenheten
Akten

2001.1491.429

§ 61
Utvärdering av miljöbilar
Tekniska nämnden beslutade den 11 december 2001, § 147, att planera för
en försöksverksamhet med etanol som motorbränsle för 25 tjänstebilar,
vilket motsvarar ca 10 % av kommunens leasade fordonspark.
Försöksperioden avsågs pågå under två år med start snarast möjligt.
Projektet är ett inslag i kommunens miljöarbete.
27 bilar har ingått i försöksverksamheten.
Utvärderingen av verksamheten i Karlskrona visar att driftskostnaden varit
1:50 kr högre per mil för etanolbilen under provperioden. Anledningen är
högre leasingkostnad. Mycket tyder dock på att leasingpriset blir mera
förmånligt i framtiden med större konkurrens på marknaden. Utvecklingen
med allt högre bensinpriser talar också för etanoldrift. Den väntade
utbyggnaden av antalet etanolmackar är också positiv.
Miljömässigt är etanolbilen att föredra med kraftigt sänkta utsläpp av
skadlig koldioxid. Branschorganet Gröna Bilister har i pressmeddelande
den 9 september 2004 lovordat Karlskrona kommuns miljöarbete och
rekommenderar fortsatt satsning på miljövänliga fordon. I Gröna bilisters
ranking placeras Karlskrona på 12:e plats (7 poäng av 10 möjliga) bland
landets kommuner för sin hittillsvarande miljöbilssatsning.
Inför kommande upphandling av tjänstebilar t o m 2008 förordas att andelen
miljöbilar i kommunens fordonspark ökas från nuvarande 10% till 33%. På
sikt föreslås att alla kommunala tjänstefordon skall vara klassade som
miljöbilar.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 maj 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 juni 2005 tillstyrkt
förslaget med följande ändring
att inför kommande upphandling av tjänstebilar t.o.m. 2008 förorda att
andelen miljöbilar i kommunens fordonspark ökas. På sikt föreslås att alla
kommunala tjänstefordon ska vara klassade som miljöbilar.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
informera tekniska nämnden innan upphandling av tjänstebilar t.o.m.
2008 utförs.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Johanssons yrkande.
Tekniska nämnden beslutar enligt förslaget.
Således beslutar tekniska nämnden
1. att tillstyrka en fortsatt satsning på miljöbilar enligt föreliggande förslag,
med följande ändring och tillägg,
2. att inför kommande upphandling av tjänstebilar t.o.m. 2008 förorda att
andelen miljöbilar i kommunens fordonspark ökas. På sikt föreslås att alla
kommunala tjänstefordon ska vara klassade som miljöbilar, samt
3. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att informera tekniska nämnden
innan upphandling av tjänstebilar t.o.m. 2008 utförs.
_____
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§ 62
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 24 maj 2005
Anbud
Trafiktavlor, trafikavstängningsmaterial m.m.
Beslut
Lokal trafikföreskrift p.g.a. prov med gågata på del av Ronnebygatan
TN 17/05
Lokal trafikföreskrift p.g.a. midsommarfirande i Trummenäs
TN 18/05
Attestant för investeringsprojekt
f=683201, Upprustning industrijärnvägsspår
Investeringstillstånd för utbyte av bänkar och upprustning av duschrum i
Karlskrona idrottshall
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 63
Meddelanden
1. Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2005, § 54
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2005.
Dnr 2005.716.004
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 3 maj 2005, § 68
EU-projekt utveckla kryssningsturismen i Östersjöregionen
Dnr 2005.748.142
3. Länsstyrelsens beslut den 16 maj 2005, dnr 241-2531-05
835000-3359
Tillstånd att under tiden 20 maj t.o.m. 30 september 2005 bedriva
linjetrafik med så kallat tuff-tuff tåg i Karlskrona.
Dnr 2005-765.308
4. Länsstyrelsens beslut den 17 maj 2005, dnr 258-2337-05
Avlysning av vattenområde i direkt anslutning till östra kajen i
handelshamnen ut mot Mjölnarholmen med anledning av att
Kustbevakningen i Karlskrona i samband med arrangemanget
BALEX DELTA 2005 ska genomföra en roddtävling
Dnr 2005.753.557
5. Länsstyrelsens beslut den 18 maj 2005, dnr 623-2630-05
Tillstånd till fiske med elektrisk ström för undersökningsändamål i
(80) Lyckebyån inom Karlskrona kommun
Dnr 2005.769.349
6. Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2005, § 78
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
Dnr 2005.755.042
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7. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 17 maj 2005, § 81
Projekteringstillstånd för ny förskola i Rödeby
Dnr 2005.389.290
8. Länsstyrelsens beslut den 23 maj 2005, dnr 555-1005-05, 1080-50-005
Anmälan enligt 9:6 miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet angående byte av fällningskemikalie på Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2005.799.351
9. Länsstyrelsens beslut den 23 maj 2005, dnr 555-2425-05, 1080-50-005
Anmälan enligt 9:6 miljöbalken och 21 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet angående tillfällig ändrad utsläppspunkt på Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2005.798.351
10. Äldrenämndens beslut den 25 maj 2005, § 47
Förslag till ombyggnad av Elineberg
Dnr 2004.946.287
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 maj 2005, § 51
Utredningsuppdrag avseende Trossöskolan
Dnr 2005.854.291
12. Kommunstyrelsens beslut den 31 maj 2005, § 98
Investeringstillstånd för ombyggnad av metodkök, barutbildning,
sophantering m.m. vid Östersjöskolan
Dnr 2004.467.287
13. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2005, dnr 521-1214-05
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Hasslö 9:14 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.343.269
Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2005
14. § 69
Kommunala val
Tekniska nämnden
Ersättare Inga-Lill Siggelsten Blum (kd) efter Peter Rihs.
Dnr 2005.876.102
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15. § 73
Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ
Dnr 2005.875.042
16. § 77
Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot
olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006
Dnr 2004.1375.171
17. § 78
Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun
Dnr 2005.877.009
18. § 79
Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
Dnr 2005.755.042
19. § 80
Miljöbokslut 2004
Dnr 2005.874.042
20. § 81
Svar på motion om mobil telefoni
Dnr 2005.878.005
21. § 82
Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman
Dnr 2004.1567.719
22. § 83
Svar på medborgarförslag om ny lekplats på Hasslö
Dnr 2005.136.332
23. § 84
Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet i Mariedalsområdet
Dnr 2004.1503.512
24. § 85
Svar på motion om farliga vänstersvängar
Dnr 2004.1726.512
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25. Revisionens kommentarer, daterade den 2 juni 2005, till inkommet svar
på revisionsskrivelse avseende granskning av fastighetsförvaltningen
Dnr 2004.1640.007
26. Länsstyrelsens beslut den 2 juni 2005, dnr 258-2886-05
Avlysning av vattenområde med anledning av att Kajakklubben Eskimå
arrangerar SM i kanotmaraton i Karlskrona
Dnr 2005.694.557
Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-26.
_____
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Gata/parkavdelningen
Diariet

§ 64
Informationer
1. Budgetuppföljning maj 2005
Dnr 2005.367.042
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
2. Svar på fråga ställd av Roland Löfvenberg (m) vid tekniska nämndens
sammanträde den 30 maj 2005, § 55
Asfaltbeläggning 2005
Gatu/parkchef Benny Ohlsson informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram en plan för långsiktligt
beläggningsunderhåll.
3. Svar på fråga ställd av Roland Löfvenberg (m) vid tekniska nämndens
sammanträde den 30 maj 2005, § 55
Anvisad plats för parkering av lastbilssläp
Gatu/parkchef Benny Ohlsson besvarar frågan. Någon speciell uppställningsyta finns inte för närvarande.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till tekniska förvaltningen att ta fram förslag till parkering för
lastbilssläp.
4. Energiförbrukning i kommunens fastigheter
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 65
Övrigt
1. Björn Brunström (c) ställer fråga angående kundservice VA/renhållning.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck besvarar frågan.
2. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående timmerhanteringen på Verkö.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
3. Reiner Fölster (fp) tar upp frågan om vem som ska svara för drift och
underhåll på Arena Rosenholm.
Fastighetschef Håkan Franzén besvarar frågan.
4. Ny organisation för tekniska förvaltningen 2005
Rune Andersson (m) ställer fråga som besvaras av förvaltningschef Anders
Jaryd. En utförligare redovisning kommer att ske i höst.
5. Björn Brunström (c) ställer fråga angående vassröjning Sunna kanal.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
6. Ändrade sammanträdestider m.m.
Onsdag den 24 augusti
kl. 08.00 - ~ 14.00 information om tekniska förvaltningens förslag till
budget 2006-2008
plats: Oskarsvärn
Onsdag den 24 augusti
kl. 14.00 sammanträde tekniska nämndens arbetsutskott
plats: Oskarsvärn
Tisdag den 27 september
kl. 09.00 sammanträde tekniska nämnden
plats: kommunhuset Ruthensparre, sammanträdesrummet Freden
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Tisdag den 25 oktober
kl. 09.00 – 12.00 studiebesök Johannishusåsen
kl. 14.00 sammanträde tekniska nämnden
plats: KA2 Vasallen, lokal Silletorp, Rosenholm
7. Ordföranden tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för ett bra
samarbete och önskar alla en skön och avkopplande sommar.
2:e v ordförande Jörgen Johansson (c) önskar tjänstgörande ordförande en
avkopplande sommar och sänder samtidigt en hälsning till ordinarie
ordförande Percy Blom.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 augusti 2005

Sign

§ 66

Förslag till budget 2006 samt plan för åren 2007-2008

§ 67

Utbetalning av byggnadsbidrag till enskilda vägar 2005/2006

§ 68

Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor i Karlskrona
kommun 2005-2006

§ 69

Detaljplan för fastigheten Gulin 1, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 70

Förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet, Karlskrona
kommun, Blekinge län

§ 71

Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m.fl., Stensnäset, Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 72

Svar på motion angående vingklippt väderkvarn

§ 73

Svar på motion angående belysning längs Nättrabyån

§ 74

Svar på motion Lyckå slottsruin

§ 75

Medborgarförslag
Begäran om övergångsställen och trafiksignalreglering i vägkorsningen Stationsvägen
och Lyckebyvägen

§ 76

Fysisk avstängning av Ronnebygatan som gågata

§ 77

Ändring av tekniska nämndens beslut den 29 mars 2005, § 24
Medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan

§ 78

Muddringsarbeten vid Lorensberg

§ 79

Yttrande över Banverkets förslag till regional utvecklingsplan för kombiterminaler

§ 80

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 81

Meddelanden

§ 82

Information

§ 83

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 30 augusti 2005 kl. 14.00 – 15.40
sammanträdet ajourneras kl. 14.25-14.40

Beslutande

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

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

Tjänstgörande ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m) kl.14.00-15.30 §§ 66-79
Torbjörn Allander (m)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl. 15.30-15.40 §§ 80-83

Övriga närvarande ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) kl.14.00-15.30 §§ 66-79
Björn Brunström (c)

tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

§§ 66 - 83

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 september 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.755.041

§ 66
Förslag till budget 2006 samt plan för åren 2007-2008
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till budget 2006 samt plan för
åren 2007-2008.
Förslaget har upprättats i enlighet med de direktiv och ramar som beslutats i
kommunfullmäktige den 26 maj 2005. Ramen grundar sig på de ekonomiska
ramar som tilldelats nämnden för år 2006 och 2007 i den av kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2005-2007.
Verksamhetsansvariga har vid ett särskilt informationssammanträde den
24 augusti 2005 redovisat respektive avdelnings förslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde den 24 augusti 2005.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 augusti, reviderad den 18
augusti samt den 30 augusti 2005 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c) yrkar att tekniska förvaltningen får i uppdrag
1. att aktivera översynen av befintliga avtal för att försöka öka intäkterna i
de olika verksamhetsområdena,
2. att i samband med pensionsavgångar se över möjligheten till ökad
konkurrensutsättning,
Günter Dessin (v) yrkar avslag till förslaget.
3. att intensifiera arbetet med bättre ekonomiska lösningar för
värmeproduktion utanför fjärrvärmeområden eventuellt i samverkan med
Svenska kyrkan, landstinget m.fl.,
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4. att utreda möjligheten till försäljning eller utarrendering av Gissleviks
husvagnsuppställningsplats med inriktning att skapa en bättre campingplats,
5. att öka självförvaltningen med en vinst på 50 000 kronor år 2006, samt
6. att arbeta för en ökad fastighetsförsäljning.
Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl. 14.25-14.40.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer först proposition på Jörgen Johanssons tilläggsyrkande
att-sats 1 avseende aktivering av översynen av befintliga avtal för att försöka
öka intäkterna i de olika verksamhetsområdena. Tekniska nämnden bifaller
förslaget.
Därefter ställer ordföranden proposition på Jörgen Johanssons förslag, attsats 2, att i samband med pensionsavgångar se över möjligheten till ökad
konkurrensutsättning mot Dessins avslagsyrkande.
Tekniska nämnden bifaller Jörgen Johanssons förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla Jörgens
Johanssons förslag röstar ja, den som vill bifalla Günter Dessins
avslagsyrkande röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Jörgen Johansson (c), Ragnar
Lindoffsson (s), Åke Håkansson (s), Veronica Lathe (s), Claes-Urban
Persson (s), Rune Andersson (m), Roland Löfvenberg (m), Sven Wallfors
(m), Torbjörn Allander (m), Arne Karnehov (kd) och ordföranden.
Följande röstar nej: Günter Dessin (v).
Tekniska nämnden beslutar med tolv ja-röster mot en nej-röst enligt
Jörgen Johanssons förslag.
Reservation
Günter Dessin (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Johanssons förslag att-sats 3-6
och finner att tekniska nämnden bifaller förslagen.
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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 för 2007 med 1 650 000 kronor och för
2008 med 3 130 000 kronor för att täcka nämndens ökande kapitalkostnader
till följd av investeringar i gatu- och parkverksamheterna,
3. att utöka kommunbidragsramen för 2006 med 600 000 kronor och
för 2007-2008 med ytterligare 400 000 kronor/år för att täcka kostnader för
beslutade ökade driftbidrag till vägsamfälligheter och bidrag till
beläggningar av enskilda vägen, enligt plan beslutad av kommunfullmäktige
den 26 februari 2004 § 23,
4. att utöka kommunbidragsramen för 2006 med 500 000 kronor som en
riktad satsning för utveckling av nytt färjeläge på Verkö,
5. att omdisponera kommunbidrag år 2006 med 2 000 000 kronor från
den avgiftsfinansierade färjeterminalen och till övrig skattefinansierad
hamnverksamhet på Verkö som ska mötas av förstärkta intäkter,
6. att inom den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten
medge ianspråktagande av eget kapital om 900 000 kronor år 2006 och
planera för ianspråktagande om 2 300 000 kronor år 2007 och 2 000 000
kronor år 2008,
7. att utöver investeringsram besluta om investeringar om 8 000 000 kronor
år 2006 i vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen samt planera för
3 000 000 kronor år 2007 och 94 000 000 kronor år 2008,
8. att fastställa vatten- och avloppstaxa för 2006 i enlighet med
föreliggande förslag, samt
9. att fastställa renhållningstaxa för 2006 i enlighet med föreliggande
förslag.
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Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att aktivera översynen av befintliga avtal för att försöka öka intäkterna i
de olika verksamhetsområdena,
2. att i samband med pensionsavgångar se över möjligheten till ökad
konkurrensutsättning,
3. att intensifiera arbetet med bättre ekonomiska lösningar för
värmeproduktion utanför fjärrvärmeområden eventuellt i samverkan med
Svenska kyrkan, landstinget m.fl.,
4. att utreda möjligheten till försäljning eller utarrendering av Gissleviks
husvagnsuppställningsplats med inriktning att skapa en bättre campingplats,
5. att öka självförvaltningen med en vinst på 50 000 kronor år 2006, samt
6. att arbeta för en ökad fastighetsförsäljning, samt
7. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget för år 2006 och
plan för 2007 och 2008.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1026.318

§ 67
Utbetalning av byggnadsbidrag till enskilda vägar 2005/2006
I Vägverkets femårsplan för byggande av enskilda vägar 2004-2008,
godkänd av kommunen, finns upptaget tre objekt inom Karlskrona kommun.
De kommunala bidragsreglerna innebär att kommunen lämnar bidrag med
30% av totalkostnaden, vilket medför nedanstående utbetalningar:
Väg nr

2005

2006

K 31*
K 395
K 461

176

144

2007

2008

Senare

93

264

133
390

* K 31 – Sibbamåla, K 395 – Berntorp respektive K 461 - Utlängan
Beträffande bidrag till iståndsättnings- och förbättringsarbeten utbetalas
statsbidrag med 60% och kommunala bidrag med 40 % på av Vägverket
godkänd kostnad i mån av tillgång på medel.
Om ovannämnd kommunala byggnadsbidrag ska finansieras inom nuvarande
budgetramar sker detta på bekostnad av bidrag till iståndsättnings- och
förbättringsbidrag och därmed riskerar statsbidragen att omfördelas till andra
kommuner i länet.
I kommunstyrelsens budget för vissa reserver 2005 finns upptaget 400 tkr
för bidrag till enskilda vägar. Tekniska förvaltningen hemställer i skrivelse
daterad den 1 juni 2005 om att få disponera dessa medel för ovan angivna
byggnadsbidrag 2005/2006.
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Fördelningen över budgetåren föreslås regleras genom att anpassa övriga
kostnader inom gata/parkverksamheterna till budgeterade ramar respektive
år.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 juni 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att den år 2005 budgeterade reserven om 400 tkr för bidrag till enskilda
vägar får disponeras 2005 av tekniska förvaltningen för att genomföra
utbetalning av byggnadsbidrag under åren 2005/2006.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2004.436.178)
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2004.1375.171

§ 68
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor
i Karlskrona kommun
Den 1 januari 2004 trädde lag om skydd mot olyckor (2003:778) i kraft.
Lagen ersatte den tidigare räddningstjänstlagen (1986:1102).
Syftet med den nya lagen är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre
ska förstöras. Samtidigt ska lägen förbättra möjligheterna för enskilda,
kommunen och statliga myndigheter att minska antalet olyckor och
konsekvenser av dem.
I 3 kap 3 § om skydd mot olyckor anges att: ”En kommun ska ha ett
handlingsprogram för förebyggande verksamhet”. I programmet ska anges
målen för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i
kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet ska också
anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den
planeras.
./.

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 augusti 2005 lämnat
yttrande och förslag till prestationsmål inom tekniska nämndens ansvarsområde (bilaga 1).
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna föreliggande förslag (bilaga 1) till prestationsmål
för förebyggande skydd mot olyckor.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.916.214

§ 69
Detaljplan för fastigheten Gulin 1, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 17 juni t o m 18 juli 2005.
Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Gulin 1, som är privatägd och
är belägen på Trossö mellan Spårgatan, N. Smedjegatan och Arvid
Nilssongatan. Planen omfattar även till viss del kommunal gatumark belägen
inom Karlskrona 2:1.
Syftet med planförslaget är att skydda kulturhistoriskt intressant bebyggelse i
sydöstra delen av kvarteret samt att skapa nya byggrätter inom övriga delar
av kvarteret.
Planförslaget anger rivningsförbud för magasinsbyggnaderna samt att
användning ska ske med hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Inom övriga
delar av kvarteret anger planen bostads- och centrumändamål i två till tre
våningar. Parkering ska lösas inom kvarteret.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juli 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.987.212

§ 70
Förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet (omfattar
Trummenäs och Torsnäs) har varit översänd till tekniska nämnden för
yttrande under samrådstiden som löpte fram till den 15 augusti 2005.
Trummenäsområdet har sedan 1950-talet successivt omvandlats från ett
jordbrukslandskap till ett delvis hårt exploaterat område för
fritidshusbebyggelse. Under senare år har många av fritidshusen blivit
permanentbostäder och nya villor för permanentboende har uppförts i
området. Med ett ökat tryck på permanentning av fritidshus i området följer
önskemål om att utöka byggrätterna eftersom de enligt gällande planer är
begränsade till mellan 50 och 150 m2. Fördjupningen av översiktsplanen
anger att byggrätterna inom fritidshusområdena kan ändras genom
detaljplaneändring till att omfatta 20% av tomtytan, under förutsättning av
att det finns godkänd vatten- och avloppsförsörjning.
Fördjupningen av översiktsplanen anger även områden för förtätning och
komplettering av ny bebyggelse och sammantaget bedöms ca 200-300 nya
bostäder rymmas inom Trummenäsområdet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 juli 2005 lämnat
yttrande, innehållande sammanfattning av förslaget (bebyggelse, teknisk
försörjning, service, trafik, fritid, natur och kultur), samt beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-08-30

13

Sammanträdesprotokoll

Yrkanden
Torbjörn Allander (m) yrkar att avloppsreningsverk löses på acceptabelt
och miljömässigt sätt i kretsloppstänkande.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Torbjörn Allanders tilläggsyrkande och
finner att tekniska nämnden bifaller förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande förslag till fördjupning av
översiktsplan för Trummenäsområdet, samt
2. att avloppsreningsverk löses på acceptabelt och miljömässigt sätt i
kretsloppstänkande.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.1023.214

§ 71
Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m.fl., Stensnäset,
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade ändring av detaljplaner har varit översänd för samråd under
tiden 1 juli t.o.m. 15 augusti 2005.
Inom Trummenäsområdet finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner
som har olika bestämmelser om högsta tillåtna byggnadsarea. Variationer
från 50m2 för bostadshus upp till en sammanlagd byggnadsarea om 150 m2
per tomt förekommer.
Det har framförts önskemål om ändring av den totala byggnadsarean. Miljöoch byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga bestämmelser inom
det aktuella området. I pågående arbete med fördjupning av översiktsplan för
Trummenäsområdet föreslås att byggrätter kan utökas till 20% av
tomtyta/fastighetsyta under förutsättning att en godkänd vatten och
avloppslösning finns.
Ändringen innebär att äldre bestämmelser om byggnadsyta per tomtplats
samt byggnadshöjd upphävs. De ersätts med en för berörda planer
likalydande bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea per tomtplats samt
begränsning av byggnadshöjd och takvinkel. Den totala byggnadsarean ökas
till att omfatta 20% av tomtarean, samt att takvinkeln begränsas till högst
30°. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 meter.
Följande detaljplaner ändras genom tillägg till planbestämmelser:

´

Sign

J22
J33
J59

Sign

Stensnäset
Ö Stensnäset
N Stensnäset (Torstäva 14:1)

Sign

fastställd 1960-08-12
fastställd 1963-07-02
fastställd 1969-06-04
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 juli 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.227.879)
Tekniska förvaltningen, stab, utredningsenheten
Akten

2005.802.879

§ 72
Motion ang. vingklippt väderkvarn
Centerpartiet har genom Ingrid Hermansson inkommit med en motion med
förslag om att väderkvarnen i Wämöparken förses med nya vingar.
Vid stormen ”Gudrun” förlorade väderkvarnen tre av sina vingar och den
fjärde skadades. Så sent som för fyra år sedan försågs kvarnen med nya
vingar efter stormskador som hade uppstått något år tidigare. Kostnaden för
detta blev ca 75 tkr.
Årets medel till Wämöparken är ianspråktagna till andra angelägna åtgärder i
parken, där inte minst handikappanpassning av Kaffestugan har hög prioritet.
Reparationen av väderkvarnen skjuts därför av ekonomiska skäl till våren
2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 juli 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2003.244.317)
Tekniska förvaltningen, stab, utredningsenheten
Akten

2003.796.317

§ 73
Motion angående belysning längs Nättrabyån
Lars-Göran Forss (m) har inlämnat en motion med förslag om belysning
längs promenadvägen utefter Nättrabyån från E 22 till Tallholmen.
Den förslagna sträckan är drygt 2,5 km. Enbart belysningen kommer att
innebära en investering på ca 1 miljon. Härutöver finns andra
upprustningsbehov som tillkommer i samband med en elektrifiering. I
tekniska förvaltningens budget finns idag inte medel till vare sig
investeringen eller de årliga kapital-, drifts- och underhållskostnaderna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 juli 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2003.386.871)
Länsstyrelsen i Blekinge län
Tekniska förvaltningen, stab, utredningsenheten
Akten

2003.1520.871

§ 74
Motion Lyckå slottsruin
Ingrid Hermansson ( c ) har lämnat in en motion med förslag om bättre
underhåll, bättre skötsel och bättre skyltning vid Lyckå slottsruin.
Länsstyrelsen har ansvaret för Lyckå slottsruin inklusive underhåll och
skötsel. Området kring slottsruinen kommer att bli reservat inom en inte
alltför avlägsen framtid. Länsstyrelsen har önskemål om att ruinen ska ingå i
reservatet. I samband med reservatsbildningen kommer skötselanvisningar
att fastställas. Skyltning och parkering kommer också att ingå i arbetet med
reservatet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 juli 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Samråd har skett med kommunekologen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att till länsstyrelsen framföra betydelsen av att reservatsbildning kring
Lyckå slottsruin genomförs så snart som möjligt och att underhåll, skötsel
och skyltning vid slottsruinen förbättras.
Vidare beslutar tekniska nämnden hemställa att kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.163.512)
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2005.633.512

§ 75
Medborgarförslag
Begäran om övergångsställen och trafiksignalreglering i vägkorsningen
Stationsvägen och Lyckebyvägen
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med begäran
om övergångsställen och trafiksignalreglering i vägkorsningen Stationsvägen
och Lyckebyvägen. Ärendet har översänts till tekniska nämnden för yttrande.
Nya övergångsställen ska i Karlskrona vara ”30-säkrade” (åtgärder vidtagna
så att passerande fordons hastighet inte överstiger 30 km/tim), samt
handikappanpassade. Trafiksignalanläggningar utförs numera sällan och då
p.g.a. platsbrist, istället byggs cirkulationsplatser som anses vara
trafiksäkrare.
Med anledning av utbyggnad av Järavägen kring årsskiftet 2005/2006 samt
möjligheterna för gående att passera Stationsvägen i Lyckeby centrum eller
planfritt vid nuvarande Järavägen är det framlagda medborgarförslaget tills
vidare inte aktuellt.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2005, § 24, lämnat
beslutsförslag. Samråd har skett med polisen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Fastighetsägarna Karlskrona
Karlskrona Företags- & Hantverksförening KFH
Carlskrona Centrum
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

1999.681.311

§ 76
Fysisk avstängning av Ronnebygatan som gågata
Vid trafikutskottets sammanträde den 15 oktober 2002, § 40, hade
representanter för Fastighetsägarna Karlskrona, Karlskrona Företags& Hantverksförening KFH och Carlskrona Centrum inbjudits.
Anledningen var bl.a. att diskutera ett förslag att ta bort den fysiska
avstängningen med kätting som finns alla dagar kl. 11.00-05.00.
Den fysiska avstängningen är så utformad att den förstärker gällande
vägmärkesskyltning, samtidigt ges möjlighet för personbilar att
passera som transporterar färdtjänstberättigade eller med parkeringstillstånd
för rörelsehindrade.
Avstängningen som nu funnits några år bedöms fungera bra.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2005, § 22, lämnat
beslutsförslag. Samråd har skett med polisen och kommunens handikappsekreterare.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att föreslå tekniska nämnden besluta att den fysiska avstängningen som är
uppsatt på gågatan i form av lina/kätting, när varutransporter inte är tillåtna,
tills vidare ska finnas kvar.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2004.461.512)
Trafikutskottet
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2004.1727.512

§ 77
Medborgarförslag om trafiksituationen på Norra Smedjegatan
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag med begäran
om att åtgärder vidtages som minskar trafiken och sänker hastigheten på
Norra Smedjegatan, samt att cykelbana byggs på västra sidan av gatan och
fartkamera sätts upp som ”fångar upp” den norrgående trafiken på
gatustråket utanför Ehrensvärdska gymnasiet.
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 mars 2005, § 24, lämnat
yttrande och beslutsförslag. Nämnden har för egen del beslutat att uppdra till
tekniska förvaltningen att utföra farthinder i form av vägbulor på Norra
Smedjegatan i syfte att minska trafiken och sänka hastigheten samt att
kostnaderna ca 50 tkr ska täckas inom ramen för budgeterade medel.
Kommunstyrelsen har den 9 augusti 2005, § 119, beslutat att återremittera
ärendet till tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att avslå förslaget vad gäller cykelbana och fartkamera, samt
2. att i övrigt bifalla medborgarförslaget.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.401.825

§ 78
Muddringsarbeten vid Lorensberg
Efter inkomna anbud å rubricerade arbeten har en slutlig
kostnadssammanställning upprättats vilken uppgår till 650 000 kronor.
I innevarande års budget finns upptaget 500 000 kronor för muddringsarbeten vid Lorensberg och 250 000 kronor för övriga muddringsarbeten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 juli 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
1. att bevilja igångsättningstillstånd för muddringsarbetena vid Lorensberg,
samt
2. att tekniska förvaltningen finansierar arbetena med intern omfördelning
av investeringsanslagen.
_____
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Banverket, Södra banregionen
Kommunstyrelsen för kännedom
Tekniska förvaltningen, stab, utvecklingsenheten
Akten

2005.1184.537

§ 79
Yttrande över Banverkets förslag till regional utvecklingsplan för
kombiterminaler
Banverket och Vägverket har tillsammans fått i uppdrag av regeringen att
utarbeta en utvecklingsstrategi för kombiterminaler i hela landet. Denna ska
utgöra underlag för att etappvis peka ut viktiga kombiterminallägen där
staten ska satsa i infrastrukturen om regering och riksdag beslutar enligt
Godstransportdelegationens förslag..
Södra Banregionen har i sin tur för Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronobergs
och Jönköpings län lämnat förslag på var sådana terminaler kan tänkas bli
lokaliserade. Utredningen, som för närvarande är ute på remiss, har översänts
till Region Bleking, Karlskrona kommun (kommunledningsförvaltningen
och tekniska förvaltningen) för yttrande. Härutöver kommer det regionala
godstransportrådet i Skåne och blekinge att lämna yttrande.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 augusti 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Mot bakgrund av vad som redovisats i
yttrandet bör redovisningen kompletteras enligt nedanstående punkter.
1. Utredningen uppdateras med senast tillgängligt hamnstatistik,
2. Banverket bör bättre spegla den utveckling som redovisats av BMT:s
utredning ”Capacity 2015” och väga in den snabba infrastrukturutbyggnad/
trafiktillväxt som sker i östra Europa och hur den bäst ska länkas till den
svenska infrastrukturutbyggnaden av kombiterminaler,
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3. Utredningens nuvarande fokus på historiska stråk via skånehamnarna
måste vidgas till att omfatta också Blekingehamnarna med hänsyn till den
betydande handelsutveckling som förutspås och härmed sammanhängande
trafiktillväxt,
4. Att utredningen i sitt urval av lämpliga hamnar för lokalisering av
kombiterminaler beaktar hamnarnas geografiska lägen mot de nya
EU-länderna, möjlighet till utbyggnad, miljömässiga förutsättningar och
tillgänglighet till de nationella järnvägsstråken i Sverige,
5. Att utredningen visar den potential som kust till kustbanan utgör för
godstransporter och etablering av kombilägen ur såväl nationell synvinkel
som transitsynpunkt mellan hamnarna Göteborg och Karlskrona, samt
6. Att utredningen slutligen tydligt pekar ut Karlskrona som etableringsläge
för framtida kombiterminal.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 24 augusti 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet och föreslår i följande
tilläggs-att-sats: att utredningen i sin nuvarande form omarbetas i sin
helhet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att avge yttrande i enlighet med vad som redovisats ovan enligt
punkterna 1-6, samt föreslår
2. att kräva att den ”Regionala utvecklingsplanen för kombiterminaler”
omarbetas i sin helhet.
_____
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§ 80
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 21 juni 2005
Upplåtelse av offentlig plats 2005, reviderad 2005-06-29
Anbud
Körslor med lastbil, lättdumpers och trailers.
Inhyrning av entreprenadmaskiner.
Inköp av en saltspridare till 2-axlad lastbil.
Ombyggnad maskin första filtret Karlskrona Vattenverk.
Beslut
Lokal trafikföreskrift
p.g.a. Stadskampen 22-23 juli 2005.
TN 19/05
Lokal trafikföreskrift
p.g.a. SailFest 4-7 augusti 2005.
TN 20/05
Lokal trafikföreskrift
p.g.a. marknad i Kristianopel 27-28 augusti 2005.
TN 22/05
Lokal trafikföreskrift
p.g.a. Trailer Trucking Festival 25-29 augusti 2005.
TN 23/05
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Projekt nr 634111, reparation fasta bryggor Hasslö och Nättraby
Begäran om igångsättningstillstånd
Dnr 2005.1024.334
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 81
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 maj 2005, § 164
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra Gärde II, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Dnr 2005.737.214
2. Skrivelse till länsstyrelsen i Kalmar län, daterad den 29 maj 2005
Prövning av beslut att anta detaljplan för Norra Backe på Verkö, del av
Verkö 3:1 m. fl., Karlskrona kommun
Dnr 2004.445.214
3. Vägverkets beslut den 9 maj 2005, beteckning TR10A 05:9470
Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende förbud mot tung trafik
m.m. på Knösövägen, Karlskrona kommun
Dnr 2004.1256.510
4. Länsstyrelsens beslut den 15 juni 2005, dnr 258-3085-05
Framställning om enkelriktad trafik och förbud mot parkering på
enskilda vägen K 403,2
Dnr 2005.953.511
5. Länsstyrelsens beslut den 9 juni 2005, 623-3654-98
Kräftpestsmittat vattenområde
Upphävande av förbud beträffande Hjortsjön inom avrinningsområde (82)
Ronnebyån i Karlskrona/Ronneby kommuner
Dnr 2005.957.438
6. Länsstyrelsens beslut den 20 juni 2005, jaktområdets registreringsbet.
A 011243
Registrering av område för älgjakt enligt 33 § jaktlagen (1987:259) och 3 §
jaktförordningen (1987:905)
Dnr 2005.986.434
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Kommunfullmäktiges beslut den 16 juni 2005
7. § 87
Avsägelser av kommunala uppdrag
Dnr 2005.1005.102
8. § 90
Uppdatering av kommunens grafiska profil
Dnr 2005.1004.105
9. § 91
Ombudgetering och investeringstillstånd för broförnyelse och ny gång- och
cykelvägen Lyckeby – Lösen
Dnr 2004.1502.311
10. § 94
Försäljning av fastigheten Molnvädret 6, Kulinggatan, Hässlegården
Dnr 2005.663.253
11. § 95
Ekonomisk översyn för stiftelsen Björkholmsstugor
Dnr 2005.1003. 253
12. § 96
Delårsbokslut per den 30 april 2005
Dnr 2005.730.042
13. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 22 juni 2005, § 59
Projektering av förskola i Nättraby
Dnr 2005.1017.290
14. Länsstyrelsens beslut den 30 juni 2005, dnr 258-4121-05
Lokala trafikföreskrifter i ny cirkulationsplats på länsväg 679 m.m.
Dnr 2005.1048.511
15. Äldrenämndens beslut den 22 juni 2005, § 57
Förslag till renovering av servicebostäderna i Fridlevstad
Dnr 2005.1047.293
16. Vägverkets beslut den 30 juni 2005, beteckning TR10A 04:9309
Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende lokala trafikföreskrifter
om förbud mot motordrivet fordon samt utmärkning av detta förbud på del
av Salviagatan, Karlskrona kommun
Dnr 2003.1639.511
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Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-16 .
_____
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§ 82
Information
-

Budgetuppföljning juli 2005.

_____
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna

§ 83
Övrigt
1. Försäljning av mark och fastigheter
Jörgen Johansson (c) föreslår att redovisning till tekniska nämnden ska ske
kvartalsvis.
Tekniska nämnden beslutar
att redovisning av försäljning av mark och fastigheter ska ske i samband
med tertialbokslut.
--2. Günter Dessin (v) ställer fråga beträffande Balex Delta – en övning för
att eftersträva bättre samarbete i samband med sjöolycka som pågår i
Karlskrona.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
--3. Björn Brunström (c) ställer fråga angående skärgårdstrafiken och bl.a.
diskuteras slitaget i kommunens hamnar.
Tekniska nämnden beslutar
att ge hamnavdelningen i uppdrag att föra en dialog med affärsverken.
--Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar fråga ställd av Rune Andersson (m)
angående laxtrappa i Tving.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 september 2005
§ 84

Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2005

§ 85

Detaljplan för Bastasjö del av Avelsgärde 1:3 m fl

§ 86

Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl

§ 87

Svar på motion angående gamla vägbulor

§ 88

Svar på motion avseende försäljning av kommunal mark till permanentboende med
djurhållning

§ 89

Svar på medborgarförslag – Rondell i korsningen Sunnavägen – Gullbernavägen –
Gamla Infartsleden

§ 90

Krisledningsplan för tekniska förvaltningen

§ 91

Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel angående byggandet av ny
förskola på Hästö

§ 92

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 93

Meddelanden

§ 94

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 september 2005 kl. 14.00 – 15.00
sammanträdet ajourneras kl. 14.30-14.45

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

Tjänstgörande ersättare

Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Tommy Rönn (v)

Övriga närvarande ersättare

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

tjänstemän

Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz
Mark- & exploateringschef Hans-Olof Hansson
kl. 14.00-14.30
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Veronica Lathe

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Veronica Lathe

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

2005.1339.042

§ 84
Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2005
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 16 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna så att budgeterat
resultat uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 31 augusti 2005.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.1182.214

§ 85
Detaljplan för Bastasjö del av Avelsgärde 1:3 m fl
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, har varit föremål för
samråd under tiden 15 augusti – 9 september.
Kommunens markreserv i centralorten finns i anslutning till Bastasjöområdet. Infrastrukturen med gator, va etc. är utbyggd till Bastasjö med
avsikt och dimensionering för att klara en större utveckling än föreliggande
förslag medger. Planen omfattar del av denna kommunens markreserv i
Bastasjö och enbart den del som omfattas av översiktsplanens förslag till
bostadsbebyggelse. Planförslaget medger en byggnation med ca 110
friliggande villor samt vidare hur mark reserverats för förskola och särskilt
boende inom området.
Planförslaget är innovativt såtillvida att det getts en annorlunda utformning
av kvartersmarken än den traditionella utformningen i södra och norra
Hässlegården. Avsikten är att integrera området i friluftsområdet i Bastasjöområdet i övrigt. Därför borde allmän platsmark i övrigt inom planen ha
getts beteckningen natur i stället för park, som har en annan och kostsammare grad av iordningställande och drift än natur. Natur stämmer bättre
överens med Bastasjö friluftsområde.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Av förslaget framgår att utöver den konkreta planen
kunde innehållet i planförslaget i detta skede ha getts ett mer visionärt
innehåll och angett framförallt hur kommunens återstående markreserv i
Bastasjö skulle kunna utvecklas med ytterligare nya bostadsområden och hur
dessa skulle kunna integreras med det aktuella området, Torskors industriområde och samhället i övrigt.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag med den förutsättningen
att beteckningen Park ändras till Natur för allmän platsmark inom
planområdet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.1242.214

§ 86
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl har varit föremål för samråd under
tiden 29 augusti – 23 september 2005.
Planområdet omfattar norra delen av Dragsö och innefattar de delar av
Dragsö där dels campingen är belägen, dels friluftsområdet med masonitstugorna, samt dels de allmänna badplatserna.
Marken inom planområdet ägs av Karlskrona kommun.
Inom de delar av planområdet som är natur och området för övernattningsstugor är kommunen huvudman. I övrigt regleras åtaganden och ansvar i
arrendeavtal.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Dragsö camping,
att reglera förhållandena för camping- och masonitstugeområdet samt att
säkerställa mark för natur- och rekreation.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-09-27

8

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (2005.352.511)
Tekniska nämndens trafikutskott
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2005.1028.511

§ 87
Motion angående gamla vägbulor
I en motion har Maria Persson (c) föreslagit att kommunen ser över
farthinder/vägbulor/gupp med jämna mellanrum. Kommunen bör göra om
dem eller ta bort dem helt.
Karlskrona kommun är väghållare för ca 21 mil vägar (huvudsakligen inom
tätortsdelen). Ca 40 vägbulor har byggts under åren 1980-2005. Kommunens
vägbulor, liksom andra trafikanordningar, underhålls och behovet ses över
kontinuerligt med ordinarie anslag för vägunderhåll. För närvarande finns
inga planer på att bygga om eller ta bort vägbulor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 10 augusti 2005, rev. den
23 augusti 2005, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 23 augusti 2005,
§ 34, lämnat beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
____
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Kommunstyrelsen (2003.81.253)
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2002.725.253

§ 88
Svar på motion avseende försäljning av kommunal mark till
permanentboende med djurhållning
Kättilsmåla-Flymens Centerpartiavdelning har i en motion daterad den
16 februari 2003 föreslagit att Karlskrona kommun ska visa på möjligheten
för kommunala tomter att avstyckas till lämpliga storlekar avsedda för
permanentboende med djurhållning, samt att marknadsföra denna möjlighet.
Jörgen Johansson (c) har i en nästan likalydande motion, daterad den
11 april 2002, motionerat i samma ärende.
Motionen besvarande av samhällsbyggnads- och tekniska förvaltningen i
samråd. Motionen behandlades av miljö- och byggnadsnämnden vid
sammanträde den 17 oktober 2002 och nämnden anslöt sig till
förvaltningarnas motionssvar. Kommunfullmäktige behandlade motionen vid
sammanträde den 18-19 december 2002 och beslutade i enlighet med miljöoch byggnadsnämndens förslag.
Kommunens markinnehav är mycket begränsat i jämförelse med det enskilda
fastighetsinnehavet inom hela kommunen. Kommunens marker ligger främst
i anslutning till tätbebyggelse där det kan bli problem med att etablera ny
djurhållning i anslutning till denna och vid en senare exploatering av nya
områden i närhet av djurhållning. Förvaltningen kommer dock att inventera
möjligheterna att avstycka någon fastighet enligt motionen och/eller
möjligheten att tillföra mark till befintlig enskild bebyggd fastighet för att
möjliggöra djurhållning, men kan ej garantera tillgång till vatten och avlopp i
sådana ärenden. Därtill borde det finnas stora möjligheter att finna lämpliga
avstyckningsobjekt för boende med djurhållning på enskilda fastigheter i
kommunen.
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I kommunens tomtkö redovisas endast planlagda kommunala tomter avsedda
för småhus och som är till försäljning och där lämplighetsprövningen för
avsett ändamål prövats i planläggningen och där infrastruktur med bl a VA är
utbyggd.
Tekniska förvaltningen har i rev. skrivelse den 12 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
____
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen (2005.78.512)
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Akten

2005.1331.512

§ 89
Medborgarförslag – Rondell i korsningen Sunnavägen –
Gullbernavägen – Gamla Infartsleden
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag att
rubricerad korsning byggs om till cirkulationsplats.
Tekniska förvaltningen har låtit utföra en förstudie och utrymme finns för
byggande av en cirkulationsplats och en sådan korsning med prognostiserade trafikflöden kommer att fungera trafiksäkerhetsmässigt.
I investeringsplanen för 2006-2008 föreslår tekniska nämnden att befintlig
korsning byggs om till cirkulationsplats 2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
____

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2005.1338.163

§ 90
Krisledningsplan för tekniska förvaltningen
Lagen om extra ordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting
trädde i kraft den 1 januari 2003.
Tekniska förvaltningen har upprättat en krisledningsplan, bilaga A.
I dokumentet beskrivs också beredskapsorganisationen för att hantera
störningar i den reguljära verksamheten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreliggande förslag till krisledningsplan för verksamheten
inom tekniska nämndens ansvarsområde.
_____

Sign

Sign

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

2004.1446.290

§ 91
Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel angående
byggandet av ny förskola på Hästö
Barn- och ungdomsnämnden har den 20 oktober 2004, § 91, beslutat
hemställa hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att
omgående utföra projektering av ny förskola på Hästö.
Projekteringen är nu avslutad, anbud infordrade och utvärderade och den
totala kostnaden är 17 500 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 september 2005 tillstyrkt
förslaget.
Samtidigt med begäran om investeringstillstånd kommer ärendet att
behandlas i barn- och ungdomsnämnden.
Tekniska nämnden beslutar, under förutsättning av beslut i barn- och
ungdomsnämnden, föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att meddela omedelbart investeringstillstånd för byggandet av ny förskola
på Hästö med 17 500 000 kronor inom investeringsanslag för nybyggnad
av förskolelokaler, ospecificerat.
_____
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Sign

Sign
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§ 92
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 23 augusti 2005
Upplåtelse av offentlig plats 2005, reviderad 2005-08-17
Anbud
Ledningsrenovering Lyckeby – Gräsvik
Fasadrenovering Kronokvarnen
Sprängmedel
VA-produkter
Ombyggnad tryckstegringsstation TBB
Underhållsmuddring Lorentsbergs småbåtshamn
Hästö 5:23, nybyggnad förskola, Karlskrona kommun
Beslut
Begäran om ersättning (reparation) för skada på personbil.
Dnr 2004.1163.108
Skadeståndskrav
Ersättningsanspråk för bildäckskada orsakat av trasig distansstolpe.
Dnr 2005.1125.185
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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Sign

Sign
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§ 93
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 9 augusti 2005
1. § 109
Investeringstillstånd för utbyte av bänkar m.m. i Karlskrona idrottshall
Dnr 2005.1189.821
2. § 110
Biotopskyddsområde på fastigheten Karlskrona Augerums-Ryd 1:18
Dnr 2005.1190.423
3. § 117
Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år
Dnr 2005.1191.009
Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2005
4. § 115
Svar på motion om förbättrad trafiksäkerhet i anslutning till gång- och
cykelvägar
Dnr 2004.770.312
5. § 120
Svar på motion om att bevara och utveckla Stakholmen som besöksmål
Dnr 2002.1713.840
6. § 121
Svar på motion om Karlskrona kommuns gästhamnar
Dnr 2004.1468.846
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Sign

Sign
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7. Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 29 augusti 2005, § 42
Flyttning av Lyckeby Fritidsgård
Dnr 2005.1310.827
Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-7.
_____
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Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-09-27

17

Sammanträdesprotokoll

§ 94
Övrigt
1. Fastighetsförsäljningar 2005-01-01—2005-08-31. Information
delas ut.
2. Sven Wallfors (m) ställer fråga om trafiksäkerhet i samband med
godstransporter med tåg till Verkö.
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
3. Björn Brunström (c) framför klagomål på att det är svårt att nå tekniska
förvaltningens tjänstemän per telefon. Policy efterfrågas.
Stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz får i uppdrag att ta med ärendet till
tekniska förvaltningens ledningsgrupp.
4. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående information om TRASTprojektet (TRafik i Attraktiv STadsmiljö).
Ordförande och stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
5. I samband med tekniska nämndens oktober sammanträde, den 25,
kommer studiebesök att göras på Johannishusåsen.
_____
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 oktober 2005
§ 95

Sammanträdesplan 2006

§ 96

Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (Norra Ringö), Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 97

Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun

§ 98

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 99

Meddelanden

§ 100

Information

§ 101

Övrigt

§ 102

Kommunala val (extra ärende)
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Sign

Sign
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Plats och tid

KA2 Vasallen, Rosenholm
Tisdagen den 25 oktober 2005 kl. 13.15 – 14.20

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)
Reiner Fölster (fp)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Närvarande

ersättare

Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Björn Brunström (c)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 13.15-15.45
Fastighetschef Håkan Franzén
Gatu/parkchef Benny Ohlsson
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Rune Andersson

§§ 95 - 102

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 oktober 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2005.1143.006

§ 95
Sammanträdesplan 2006
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2006 för
tekniska nämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2006 med följande ändring,
arbetsutskottets sammanträden i maj och december ändras till
den 23 maj respektive den 12 december.
_____

Sign

Sign

Sign
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.606.214

§ 96
Detaljplan för del av Lyckeby 1:1 (Norra Ringö), Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden den 29 augusti till den 23 september 2005.
Planområdet är beläget på norra Ringö och i anslutning till befintliga
bostadsområden. Området är på ca 11 ha och utgörs av en stor obebyggd
höjdplatå. Föreliggande planförslag föreslår att området tas i anspråk för ny
bebyggelse och medger ca 36 friliggande tomter. Därutöver ges några
enskilda fastigheter möjlighet till ny byggnation.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 september 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2005.1506.003

§ 97
Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Karlskrona kommun
På grund av att det förekommer att hundar rastas på fiskehamnsområden i
anslutning till landning av fisk och transport av fiskprodukter uppstår risk
för att fisken eller de förpackningar som nyttjas i hanteringen förorenas.
För att eliminera denna risk föreslås att de allmänna lokala ordningsföreskrifterna kompletteras så att hundar inte får vistas i hamnområden där fisk
hanteras.
18 § , andra stycket beskriver områden där hundar inte får vistas. Denna
uppräkning förslås kompletteras med ”_ _ _ torghandel, i hamnområden där
livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller förvaras, på
till _ _ _”
18 § fullständiga nya lydelse föreslås därför bli:
När hund inte hålls kopplad skall det ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområden
där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller förvaras,
på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller begravningsplatser.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 oktober 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 oktober 2005 tillstyrkt
förslaget.
Hamnchef Lars-Håkan Winkler föredrar ärendet.
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Sign

Sign
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att komplettera 18 § i allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun varvid nya lydelsen blir:
När hund inte hålls kopplad skall det ha halsband på sig med ägarens namn,
adress och telefonnummer.
Hund får inte vistas på salutorg under pågående torghandel, i hamnområden
där livsmedel eller förpackningar till livsmedel hanteras och/eller förvaras,
på till allmänt begagnande upplåtna lekplatser eller begravningsplatser.
_____
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Sign

Sign
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§ 98
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 20 september 2005
Anbud
Vintervädertjänster 2005/2006 och 2006/2007
Dnr 2005.1501.052
Vattenledning och betongvikter
Tösalt för halkbekämpning av betong/stålkonstruktioner
Dnr 2005.1524.053
Beslut
Vidaredelegation av rätt att besluta om disposition av ospecificerade, men
verksamhetsspecifika anslag till investeringar som understiger 500 000
kronor.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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Sign

Sign
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§ 99
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 6 september 2005, 606-4624-05
Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen (1979:230)
Äspenäs 7:1 i Kristianopel
Dnr 2005.1335.252
2. Kommunstyrelsens beslut den 6 september 2005, § 139
Begäran om investeringstillstånd för toppbeläggning, Verköhamnen
Dnr 2005.880.533
3. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 31 augusti 2005, § 68
Projektering av förskola i Rödeby, Johannesberg
Dnr 2005.389.290
4. Skogsvårdsstyrelsens beslut den 14 september 2005, dnr 301/2003 4.44
Biotopskyddsområde inom fastigheten Augerums-Ryd 1:18 i Karlskrona
kommun
Dnr 2003.616.430
5. Länsstyrelsens beslut/faktura den 16 september 2005
dnr 562-5365-05 1080-137
Avgift för dispens från förbud att deponera utsorterat brännbart avfall
Bubbetorps avfallsanläggning
Dnr 2005.1404.450
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 september, § 305
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Dnr 2004.1688.214
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Sign

Sign
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7. Länsstyrelsens beslut den 22 september, dnr 555-4572-05
Underrättelse om driftstörning avseende utsläpp av orenat avloppsvatten
från tryckavloppsledning mellan Gullberna pumpstation och Koholmens
reningsverk
Dnr 2005.1422.351
8. Länsstyrelsens beslut/faktura den 22 september 2005,
dnr 562-5472-05 1080-137
Avgift för dispens från förbud att deponera utsorterat brännbart avfall och
organiskt avfall
Dnr 2005.1425.450
9. Länsstyrelsens beslut den 23 september 2005, dnr 555-3900-04
Underrättelse om driftstörning avseende utsläpp av förhöjda fosforhalter
pga kraftigt höjt PH i inkommande avloppsvatten till Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2005.1441.351
10. Statens VA-nämnds beslut BVa 52 Va 140/04
Brukningsavgifter
Dnr 2003.323.108
11. Länsstyrelsens beslut den 22 september 2005, dnr 511-5251-01
Obj nr 10-02-086
Bildande av naturreservat Södra Flymen i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1474.265
Kommunfullmäktiges beslut den 22 september 2005
12.
§ 131
Kommunala val
Tekniska nämnden
Ersättare Peter Christensen (fp) efter Jan Fälteke
Dnr 2005.1479.102
13.
§ 137
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006
Dnr 2005.1481.026
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14.
§ 138
Komplettering till Policy för representation och gåvor
Dnr 2005.877.009
15.
§ 141
Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med Karlskrona
kommun och Landstinget Blekinge
Dnr 2005.1480.026
16.
§ 144
Svar på medborgarförslag om införande av 30 km/h i alla bostadsområden
Dnr 2005.484.512
17.
§ 145
Svar på motion om muddring av Nättrabyån
Dnr 2003.797.431
18. Kommunfullmäktiges beslut den 25 augusti 2005, § 111
Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser samt reglemente för
Krisledningsnämnden
Dnr 2005.1493.003

Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-18.
_____
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§ 100
Information
1. Rapport ”Personalnyckeltal 2005-07-31”
2. Budgetuppföljning september 2005
3. Ny organisation tekniska förvaltningen 2005
- Hamnavdelningen - hamnchef Lars-Håkan Winkler informerar.
- Fastighetsavdelningen - fastighetschef Håkan Franzén
informerar.
- Gata/parkavdelningen - gatu/parkchef Benny Ohlsson informerar.
- (VA/renhållningschef Kenneth Johansson informerade om
VA/renhållningsavdelningen i samband med förmiddagens
information/studiebesök på Johannishusåsen)
_____
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§ 101
Övrigt
1. Ändrade sammanträdestider
Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 november flyttas
till tisdagen den 22 november kl.08.00. Plats: kommunhuset Ruthensparre,
lokal ”Ugnen”.
Tekniska nämndens sammanträde den 29 november flyttas till onsdagen
den 30 november,
med studiebesök på Koholmens reningsverk på förmiddagen.
2. Sven Wallfors (m) ställer fråga om trafiksäkerhet i samband med
godstransporter med tåg till Verkö.
Gatu/parkchef Benny Ohlsson besvarar frågan.
_____
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Den valde
Berörd nämnd
Berörd avdelning
Akten

2005.1620.102

§ 102
Kommunala val
Tekniska nämnden utser följande till och med den 31 december 2006:
Kommunala handikapprådet
Ersättare Peter Christensen (fp) efter Jan Fälteke.
Båtrådet
Ledamot Peter Christensen (fp) efter Jan Fälteke.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 30 november 2005
§ 103

Förslag till taxor år 2006

§ 104

Budgetuppföljning oktober 2005

§ 105

Begäran om medel för nedskrivning av bokfört värde för Wämöhallen

§ 106

Detaljplan för fastigheten Hästö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 107

Detaljplan för del av Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 108

Planprogram för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43, Karlskrona kommun,
Blekinge län

§ 109

Svar på medborgarförslag – Vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras

§ 110

Svar på medborgarförslag – Flyttning av Bautasten m m

§ 111

Svar på motion - Familjelekpark

§ 112

Svar på motion - Tätortsnära skogar

§ 113

Svar på motion - Ett tryggare område Kungsmarken – Sunnadal

§ 114

Revidering av verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö, Hasslö,
Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn

§ 115

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 116

Meddelanden

§ 117

Information

§ 118

Övrigt

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-11-30

2

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Oskarsvärn
Onsdagen den 30 november 2005 kl. 13.00 – 14.10

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
ledamöter

Percy Blom (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Reiner Fölster (fp)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

Kenneth Olsson (s)
Sven Wallfors (m)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl.13.00-13.15
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson
Gatu/parkchef Benny Ohlsson
Fastighetschef Håkan Franzén
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Sekreterare Mariette Karlsson

Sign

Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

§§ 103 - 118

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 8 december 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-11-30

4

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1722.041

§ 103
Förslag till taxor år 2006
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
avseende de skattefinansierade verksamheterna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga uppmanas att noga följa utvecklingen av influtna
avgifter jämfört med budgeterade intäkter. Avvikelser skall anmälas i
samband med budgetuppföljningar för ställningstagande om eventuella
åtgärder.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 diskuterat
förslaget.
Ordföranden meddelar att en parlamentarisk grupp har tillsatts för att se över
taxorna för uteserveringar. I avvaktan på denna utredning beslutar
tekniska nämnden att taxeförslaget för salutorgsavgifter och avgifter för
upplåtelse av offentlig plats utgår
Således beslutar tekniska nämnden
1. att taxeförslaget för salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av
offentlig plats utgår, samt
2. att i övrigt anta föreliggande förslag till taxor att gälla från och med
den 1 januari 2006.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1339.042

§ 104
Budgetuppföljning oktober 2005
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta och avlämna budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets
utfall per oktober månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 11 november 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa resultatutvecklingen i verksamheterna så att budgeterat
resultat uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober 2005.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1547.292

§ 105
Begäran om medel för nedskrivning av bokfört värde för Wämöhallen
I samband med färdigställande och ianspråktagande av Vodafone Arena
Rosenholm ska nedskrivning göras av det bokförda värdet för Wämöhallen
med 1 162 463 kronor. Nedskrivningen görs i samband med årsbokslutet
den 31 december 2005.
Medel finns avsatta i kommunstyrelsens särskilda reserv för nedskrivning
och rivning av Wämöhallen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 november 2005 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att få disponera 1 162 000 kronor ur reserven för nedskrivning av resterande
bokfört värde för Wämöhallen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.1419.214

§ 106
Detaljplan för fastigheten Hästö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 23 september till den 21 oktober 2005.
Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Hästö 2:2, som är privat ägd
och är belägen på Hästö vid korsningen mellan Herrgårdsvägen och
Alebrunnsvägen. Planen omfattar även till viss del kommunal gatumark
belägen inom Hästö 2:1.
Fastigheten är ianspråktagen som tomtmark och bebyggd med ett bostadshus,
men fastigheten är enligt gällande stadsplan från 1966 belägen inom
parkmark. Den södra delen av den ianspråktagna tomtmarken är belägen
inom fastigheten Hästö 2:1, som är kommunalt ägd. Den västra delen av
Hästö 2:2 är belägen inom gatumark. Planförslaget syftar till att justera
fastighetsgränserna enligt verkliga förhållanden och att ändra användningen
för fastigheten till bostäder där det medges byggrätter i maximalt två
våningar.
Ianspråktagen tomtmark belägen inom Hästö 2:1 fastighetsregleras till Hästö
2:2 och den västra delen av Hästö 2:2 regleras till Hästö 2:1.
Fastighetsägaren har det fulla ansvaret för genomförandet av planen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 oktober 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.906.214

§ 107
Yttrande över förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö,
Karlskrona kommun
Rubricerad detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 21 oktober
2005 till den 18 november 2005.
Planområdet är beläget på södra Saltö, Karlskrona, och omfattar två separata
delområden. Det mindre området är beläget nere på hamnplanen i Saltö
fiskhamn och medger en byggrätt för en placering av ett moderniserat isverk.
Projektets genomförande förutsätter vidare att det befintliga isverket på
Flundran 4 läggs ned eller flyttas. Hamnplanen ägs av kommunen.
Det andra delområdet omfattar i stort det gamla fryshuset på Saltö med bl.a.
fastigheterna Fryshuset 7 och Flundran 3. Planområdet är på ca 2 ha och
planförslaget syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten till
bostäder. Saltöhem AB som äger merparten av planområdet vill uppföra
attraktiva bostäder i flerbostadshus. Saltöhem kommer att svara för
genomförandet av bostadsprojektet inkl. förvärv av den mark och de
fastigheter de inte äger inom planområdet samt svara för åtgärder och
åtaganden som fordras för ett plangenomförande och vilka åtgärder framgår
av planförslaget med innehåll.
Omgivande gator har i övrigt tillräcklig kapacitet och standard för trafik till
och från området. Dock krävs som ovan nämnts en utbyggnad av gc-vägarna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 17 oktober 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden för egen del inte har någon erinran mot planförslaget
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- & exploateringsavdelningen
Akten

2005.1478.214

§ 108
Planprogram för Hälleviksäng 1:14 och Kristianopel 10:43,Karlskrona
kommun, Blekinge län
Rubricerat planprogram har varit översänt för samråd under tiden 3 oktober
t o m 31 oktober 2005.
Programområdet omfattar fastigheten Hälleviksäng 1:14 (den gamla
festplatsen Masten) som är privat ägd samt fastigheten Kristianopel 10:43
(befintligt reningsverk) som är kommunalt ägd. Reningsverket är beläget ca
350 meter söder om Mastens f d festplats.
Området omfattas inte av någon detaljplan. Hälleviksäng är delvis bebyggd
med scenbyggnader o dyl och omgärdas av ett plank. En exploatering av
fastigheten förutsätter en anslutning till det kommunala va-nätet varför
programområdet även omfattar det befintliga reningsverket som idag har
otillräcklig kapacitet. För att kunna exploatera området måste såväl vattensom avloppsförsörjning byggas ut. Exploateringsavtal måste upprättas
mellan kommunen och exploatören för utformning och kostnadsfördelning.
Hälleviksäng ingår i Avaskärs medeltida stadsområde och är registrerad
fornlämning. En arkeologisk förundersökning har genomförts av Blekinge
museum, vilken inte kunde påvisa några medeltida lager eller strukturer eller
andra lämningar av arkeologiskt intresse. Dock påpekades att den gamla
festplatsen har ett kulturhistoriskt intresse och att framför allt den sydligaste
scenbyggnaden borde hållas intakt och vårdas då den präglas av en stor
mängd artistklotter.
Programmet syftar till att pröva möjligheten till fortsatt detaljplaneläggning
för bostadsbebyggelse inom området.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 oktober 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att för egen del tillstyrka föreliggande planprogram, samt
2. att exploateringsavtal skall tecknas innan detaljplan antas.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.166.512)
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2005.645.512

§ 109
Svar på medborgarförslag - Vägbanan vid Saltsjöbaden måste
repareras
I ett medborgarförslag till Karlskrona kommun har framförts att vägbanan
vid Saltsjöbadsvägen måste repareras. Som motiv anföres att vägen är
riskabel för cyklister och fotgängare på grund av dålig beläggning med
många hål i asfalten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 oktober 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. De i medborgarförslaget framförda synpunkterna
kommer att beaktas inför planerade beläggningsarbeten 2006, varvid
behovet kommer att prövas mot andra angelägna objekt.
Kommunen har, som väghållare, att tillse att trafikanter ej skadas på grund
av dåligt vägunderhåll och lagar kontinuerligt skador i asfalt i avvaktan på
att ny toppbeläggning skall kunna prioriteras.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.353.310)
Tekniska förvaltningen/stab, utredningsenheten
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2004.1407.310

§ 110
Svar på medborgarförslag – Flyttning av Bautasten m m
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag att
Bautastenen i Wämöparken flyttas tillbaka till Hoglands Park.
Bautastenen med ”Blekingesången”, som är en hyllning till hembygden,
flyttades 1945 från sin plats vid norra entrén i Hoglands Park till
Wämöparken. Motivet var att stenen angsågs utgöra ett främmande inslag i
Hoglands Park och att den dessutom hindrade inblick i parken. Stenen
placerade i Hoglands Park 1908.
När Wämöparken öppnades 1910 var tanken att skapa en hembygdspark med
Skansen som förebild. Efter en nedgångsperiod på slutet av 1900-talet har
Karlskrona kommun, främst genom samarbete mellan tekniska förvaltningen
och handikappförvaltningen, de senaste åren gjort betydande insatser i
Wämöparken. Wämöleden, som utgör etapp I, av ett planerat nät av stadsvandringsleder utgår från Wämöparken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 november 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen anser att Bautastenen synes väl platsa i
Wämöparken.
Fontänen som en gång stod i korsningen Borgmästaregatan – Ronnebygatan
och som avlägsnades för ca 50 år sedan finns ej längre kvar i kommunens
förvar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2003.368.332)
Tekniska förvaltningen/stab, utredningsenheten
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2003.1475.332

§ 111
Svar på motion – Familjelekpark
Ingrid Hermansson (c) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att det
anläggs en familjelekpark i Karlskrona. Byggnationen, liksom den framtida
driften, föreslås bli ett socialt aktivitetsprojekt.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 3 november 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen anser att Wämöparken är det alternativ
som har störst förutsättningar. Förvaltningen har goda erfarenheter av
samarbete med handikappförvaltningen när det gäller skötseln av
Wämöparken. En styrgrupp med representanter för Blekinge Museum,
kommunledningsförvaltningen (turism), kulturförvaltningen, handikappförvaltningen och tekniska förvaltningen utgör ett stöd för verksamhetens
utveckling.
En familjepark med den omfattning som motionären föreslår kräver stora
investeringar som för närvarande inte finns i tekniska nämndens budget.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Yrkande
Peter Christensson (fp) yrkar bifall till motionen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
bifall till motionen. Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
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Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill bifalla förvaltningens
förslag röstar ja, den som vill bifalla motionen röstar nej.
Följande röstar ja: Lola Sellberg (s), Claes-Urban Persson (s), Ragnar
Lindoffsson (s), Kjell Johansson (s), Sune Johansson (s) och ordföranden.
Följande röstar nej: Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m), Roland
Löfvenberg (m), Reiner Fölster (fp), Peter Christensen (fp), Arne Karnehov
(kd) och Günter Dessin (v).
Tekniska nämnden beslutar med sju nej-röster mot sex ja-röster att bifalla
motionen.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
_____
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Kommunstyrelsen (2003.367.266)
Tekniska förvaltningen/stab, utredningsenheten
Tekniska förvaltningen, gata- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2003.1476.266

§ 112
Motion - Tätortsnära skogar
Rune Andersson (m) har i motion till kommunfullmäktige inkommit med
förslag dels om målsättning för kommunens parkskogar och dels förslag till
allmänna råd om parkskogarnas skötsel.
De målsättningar som anges i motionen faller inom ramen för den förvaltning
och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på parkskogar
inom tätort eller i tätortsnära områden.
Motionens förslag till allmänna råd för skötseln är inte heltäckande.
Förutsättningar och behov, inte minst ur skötselsynpunkt varierar mellan
olika grönområden och är beroende på områdets läge, innehåll och
egenskaper. Tekniska förvaltningen genomför tillsammans med
skogsvårdsstyrelsen och skogssällskapet områdesvisa karteringar med
målsättningen att kunna fastställa skötselplaner med utgångspunkt från varje
områdes förutsättningar.
Karteringen har pågått i två år. Det senaste året har den fördröjts på grund av
åtgärderna som har fått sättas in till följd av skadorna från stormen ”Gudrun”.
Karteringen återupptas under vintern 2005-2006 och beräknas pågå minst två
säsonger framåt.
Samråd har skett med mark- och exploateringsavdelningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 november 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att bifalla motionen med följande tillägg,
2. att parkskogarnas sociala funktion, betydelse för miljön, samt att de
etiska och kulturella värdena beaktas vid skötseln.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.82.823)
Tekniska förvaltningen/gata- och parkavdelningen
Akten

2004.322.823

§ 113
Svar på motion – Ett tryggare område Kungsmarken – Sunnadal
Ann-Charlotte Svensson (s) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit
1. att skogspartierna mellan Sunnadalskolan och omgivande bostadsområde
snarast röjs upp,
2. att motionsslingan runt Kungsmarken iordningställs,
3. att motionsslingan förses med elljus, samt
4. att ovanstående genomförs oavsett vem som är markägare.
Under 2004 genomfördes en omfattande röjning av de delar av området
mellan Kungsmarken och Sunnadal som ligger under tekniska förvaltningens
ansvar. Samtidigt röjdes längs motionsslingan.
Medel för att förse motionsslingan med belysning finns inte upptagna i vare
sig förvaltningens investeringsbudget eller ekonomiska långtidsplanering.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 november 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och renhållningsavdelningen
Akten

2005.1649.303

§ 114
Revidering av verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på
Aspö, Hasslö, Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö
och Torhamn
Utbyggnad av kommunalt VA har skett i ovanstående tätorter. För att
VA-lagen skall gälla mellan abonnenterna och kommunen skall
fastigheterna ligga inom kommunens verksamhetsområde. Ett antal områden
har dessutom byggts ut där företag eller föreningar äger VA-näten under
några år. Dessa områden läggs inte in i verksamhetsområdena förrän
kommunen övertagit ledningarna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 november 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag, bilaga 1-8.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att revidera verksamhetsområdena avseende kommunalt VA på Aspö,
Hasslö, Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn
enligt bilaga 1-8.
_____
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§ 115
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 18 oktober 2005
Upplåtelse av offentlig plats daterad den 24 november 2005
Anbud
Inhyrning av maskiner för snöröjning 2005/2006 och 2006/2007
Beslut
Skadeståndskrav
Ersättningsanspråk för självrisk p g a vattenskada vid vattenläcka
Dnr 2005.558.185
Skadeståndskrav
Regressframställan av SALUANSVAR med ersättningsanspråk om
12 000 kr för utlägg vid vattenskada på fastigheten Fridlevstad 6:3
Dnr 2005.558.185
Utökade torghandeltider 27 november och 18 december 2005, kl. 11-18.
Dnr 2005.1643.308
Begäran om ersättning för skada på personbil vid färd på Hultvägen
orsakad av ett hål i vägbanan.
Dnr 2005.1461.185
Begäran om ersättning för skada på personbil för skada vid färd på
Lallerstedts väg orsakad av ett hål i vägbanan.
Dnr 2005.1332.185

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2005-11-30

22

Sammanträdesprotokoll

Skadeståndskrav för självrisk p g a vattenskada vid vattenläcka.
Dnr 2005.1415.185
Ändring beslutsattestanter, daterat den 11 november 2005
Dnr 2005.1598.002
Ändring beslutsattestanter, daterat den 15 november 2005 (ersätter beslut
daterat den 11 november 2005)
Dnr 2005.1598.002
Anslag till investering
Förberedelsearbeten för fjärrvärme idrottshallen
300 000 kr (projekt 734011)
Dnr 2005.1819.821
Anslag till investering
Spandelstorps gård annex, ventilationsarbeten
150 000 kr (projekt 743047)
Dnr 2005.1820.226
Anslag till investering
Rosenfeldtskolan ”Klubben”, myndighetsåtgärder
495 000 kronor (projekt 744953)
Dnr 2005.1821.291
Anslag till investering
Träningsboende, socialförvaltningen
300 000 kr (projekt 758001)
Dnr 2005.1822.293
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 116
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 5 oktober 2005, dnr 521-5620-05
Ansökan om strandskyddsdispens och tillstånd enligt 19 § NVL för
uppförande av en byggnad på fastigheten Torhamn 11:48 inom
Gissleviks Campingområde i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1540.845
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 september 2005, § 302
Detaljplan för Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt området kring färjeläget)
Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2005.942.214
Kommunstyrelsens beslut den 4 oktober 2005
3.
§ 157
Slutrapport Migrering IT-infrastruktur
Dnr 2005.1545.005
4.
§ 160
Projekteringstillstånd för nytt vattenverk i Saleboda
Dnr 2005.1304.351
5.
§ 166
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Dnr 2005.1339.042
6. Regional utvecklingsplan för kombiterminaler
Remissvar från Regionala Godstransportrådet i Skåne och Blekinge
daterat den 26 september 2005
Dnr 2005.1184.537
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7. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 12 oktober 2005, § 339
Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Dnr 2005.1182.214
8. Länsstyrelsens beslut den 13 oktober 2005, dnr 551-4274-05
1080-50-014 MPD 15-05
Upphävande av villkor för Torhamns avloppsreningsverk
Dnr 2005.1031.351
9. Länsstyrelsens beslut den 13 oktober 2005, dnr 551-4273-05
1080-59.13 MPD 17-05
Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen – Sanda avloppsreningsverk
Dnr 2005.1031-351
10. Länsstyrelsens beslut den 13 oktober 2005, dnr 551-4272-05
1080-50-009 MPD 18-05
Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen – Kättilsmåla
avloppsreningsverk
Dnr 2005.1031.351
11. Länsstyrelsens beslut den 13 oktober 2005, dnr 551-4271-05
1080-50-001 MPD 16-05
Återkallelse av tillstånd enligt miljöskyddslagen – Fridlevstads
avloppsreningsverk
Dnr 2005.1031.351
12. Länsstyrelsens beslut den 17 oktober 2005, dnr 258-4514-05
Överklagande av beslut av Tekniska nämndens trafikutskotts beslut
angående begäran att högsta tillåtna hastigheten på Verköleden sätts
ned till 50 km/tim söder om Ringöbron
Dnr 2005.707.512
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 11 oktober 2005
13.
§ 136
Ändring av projekteringstillstånd för förskola i Rödeby
Dnr 2005.389.290
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14.
§ 138
Östersjöhallens framtid
Dnr 2005.1467.292
15. Länsstyrelsens beslut den 17 oktober 2005, dnr 623-5091-05
Upphävande av fiskeförbud inom vissa områden i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1597.311
16. Länsstyrelsens beslut den 18 oktober 2005, dnr 551-4598-98
1080-50-021 MPD 22-05
Slutliga villkor för utsläpp av avloppsvatten m m vid Söremåla avloppsreningsverk samt nytt villkor avseende bräddat avloppsvatten
Dnr 2005.1045.351
17. Kommunala Handikapprådets beslut den 5 oktober 2005, § 19
Utvärdering av förlängning av gågata sommaren 2005
Dnr 2005.1608.311
18. Krisberedskapsmyndighetens beslut den 20 oktober 2005, 1031/2005
Bidrag till finansiering av reservanordningar för kommunalteknisk
försörjning i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1508.349
19. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 26 oktober 2005, § 105
Etablering av förskola på Hästö
Dnr 2004.1446.290
Kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2005
20.
§ 150
Kommunala val
Dnr 2005.1723.102
21.
§ 153
Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2005.1721.026
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22.
§ 158
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2005
Dnr 2005.716.004
23.
§ 163
Svar på medborgarförslag om övergångsställen och trafiksignalreglering
Stationsvägen/Lyckebyvägen
Dnr 2005.633.512
24.
§ 164
Svar på motion om skyltning och underhåll vid Lyckå slottsruin m.m.
Dnr 2003.1520.871
25.
§ 165
Svar på motion om belysning längs Nättrabyån
Dnr 2003.796.317
26.
§ 166
Svar på motion om vingklippt väderkvarn
Dnr 2005.802.879
27. Länsstyrelsens beslut den 2 november 2005, dnr 521-5918-05
Ansökan om strandskyddsdispens m.m. för uppförande av byggnad för
dusch och bastu på fastigheten Stenshamn 1:2, Karlskrona kommun
Dnr 2005.1324.825
28. Länsstyrelsens beslut den 3 november 2005, dnr 258-6360-05
Tillfällig hastighetsbegränsning och förbud att svänga riksväg 28 vid
Bubbetorps gård
Dnr 2005.728.512
Tekniska nämndens beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 28.
_____
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§ 117
Information
1. Investeringstillstånd, och begäran om anslag för medel angående
byggandet av ny förskola på Hästö
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
2. Gissleviks camping. Gatu/parkchef Benny Ohlsson informerar.
3. Förskola Spjutsbygd. Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
4. Projekteringschef Jan-Anders Glantz redovisar enkät ”Tyck till om
förlängd gågata (Ronnebygatan)”. Av 200 inkomna svar är 71 % för
en förlängning av gågata och 29 % emot.
_____
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Förvaltningschef Anders Jaryd

§ 118
Övrigt
1. Rune Andersson (m) ställer fråga angående uppvärmningskostnader i
kommunens fastigheter. Fastighetschef Håkan Franzén besvarar frågan.
2. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående fjärrvärme i Jämjö.
Fastighetschef Håkan Franzén besvarar frågan.
3. Varför ingår inte barn- och ungdomsförvaltningen som representant i
styrgruppen för Wämöparken? Jörgen Johansson (c) ställer frågan.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschefen att aktualisera frågan i chefsgruppen.
4. Rune Andersson (m) ställer fråga angående försäljning av enfamiljshus
Jämsunda 7:6 och Allaboda 2:13. Fastighetschef Håkan Franzén besvarar
frågan.
5. Lola Sellberg (s) ställer fråga angående avstängning av utfart från
Inglatorp till Rv 28. Gatu/parkchef Benny Ohlsson besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 13 december 2005
§ 119

Budgetuppföljning november 2005

§ 120

Inriktning på internbudget år 2006

§ 121

Avskrivning av kundfordringar 2005

§ 122

Jämställdhetsplan för Tekniska förvaltningen 2006

§ 123

Integrationsplan för Tekniska förvaltningen 2006

§ 124

Begäran om igångsättningstillstånd för gc-väg längs Kungsmarksvägen, delen
Gullbernavägen – Kungsmarksvägen 31-35

§ 125

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 126

Meddelanden

§ 127

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 13 december 2005 kl. 14.00 – 15.15
sammanträdet ajourneras kl. 14.20-14.40.

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)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Närvarande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Sven Wallfors (m)
Inga Lill Siggelsten Blum (kd)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Sekreterare Mariette Karlsson

Sign

Utses att justera

Åke Håkansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Åke Håkansson

§§ 119 - 127

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 16 december 2005 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1339.042

§ 119
Budgetuppföljning november 2005
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
avlämna budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets utfall per
november månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 december 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Prognosen för 2005 för tekniska nämndens verksamheter
totalt kommer att överensstämma med budget 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa utvecklingen i verksamheterna så att budgeterat resultat
uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 30 november 2005.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1826.042

§ 120
Inriktning på internbudget år 2006
Tekniska nämndens grundbudgetförslag är upprättat och antaget i enlighet
med beslutade budgetdirektiv och totala ramar. Budgetberedningens
hantering av nämndens förslag till årsbudget relateras.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 december 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Internbudgeten föreslås inriktas mot att säkerställa driftkostnadsbudgeteringen och genomföra beskrivna verksamhetsförändringar.
Det noteras att de skattefinansierade verksamheterna är föremål för så
kallade tekniska justeringar av kommunbidraget. Dessa justeringar
verkställs av kommunledningsförvaltningen.
För att styra tekniska förvaltningens verksamheter mot god ekonomisk
hushållning uppmärksammades effektmål som beskrivits i tekniska
nämndens måldokument 2003-2006 och nämndens särskilda beslut i
anslutning till budgetförslaget för år 2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
1. att uppdra åt förvaltningen att upprätta intern sifferbudget med beaktande
av ovanstående inriktningar och kommunledningens kommande tekniska
justeringar, samt
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2. att uppdra åt förvaltningen att eftersträva att uppnå de effektmål som
beskrivs i tekniska förvaltningens skrivelse daterad den 7 december 2005.
_____
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen, gata/parkavdelningen,
hamnavdelningen, VA/renhållningsavdelningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1800.049

§ 121
Avskrivning av kundfordringar 2005
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 24 november 2005
avskrivning av kundfordringar i 2005 års räkenskaper till ett belopp av
259 874 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 7 december 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 259 874 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2005.1765.026

§ 122
Jämställdhetsplan för Tekniska förvaltningen 2006
Karlskrona kommuns förvaltningar och bolag skall en gång per år göra sin
egen jämställdhetsplan som skall utgå från kommunens gemensamma
jämställdhetsprogram.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2006.
Förslaget har diskuterats och godkänts av dels förvaltningens ledningsgrupp
och dels förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 5 oktober 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2005 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Jämställdhetsplan för Tekniska förvaltningen 2006.
_____
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2005.1766.109

§ 123
Integrationsplan för Tekniska förvaltningen 2006
Varje förvaltningen skall utarbeta en integrationsplan som årligen ska
utvärderas med avseende på måluppfyllelse och behov av revidering.
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny plan för år 2006.
Förslaget har diskuteras och godkänts av dels förvaltningens ledningsgrupp och dels förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 5
oktober 2005.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa Integrationsplan för Tekniska förvaltningen 2006.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, gata- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1836.311

§ 124
Begäran om igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg längs
Kungsmarksvägen, delen Gullbernavägen – Kungsmarksvägen 31-35
Tekniska förvaltningen har i investeringsbudget 2005 beviljats anslag med
900 tkr för rubricerade gång- och cykelväg.
Med anledning härav har tekniska förvaltningen i skrivelse den 30 november
2005 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 7 december 2005 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att medge investeringstillstånd med 900 tkr för gång- och cykelväg längs
Kungsmarksvägen, delen Gullbernavägen – Kungsmarksvägen 31-35.
_____
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§ 125
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 22 november 2005
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställts sammanträde den 6 december 2005
Anbud
Beslut
Ändring beslutsattestanter från 2005-12-01
Dnr 2005.1883.002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 126
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 november 2005, § 370
Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2005.76.214
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 9 november 2005, § 371
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Dnr 2004.1688.214
3. Länsstyrelsens beslut den 16 november 2005, dnr 525-5493-05
Samråd inför utläggning av vattenledning i Östra skärgården i Karlskrona
kommun
Dnr 2005.1418.344
4. Länsstyrelsens beslut den 21 november 2005, dnr 606-5700-05
Förvärvstillstånd enligt Jordförvärvslagen (1979:230)
Tombäck 1:14, 1:15, Björkelycke 1:7 samt Hallersboda 1:8 i Kristianopels
registerområde. Karlskrona kommun
Dnr 2005.1797.252
5. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 8 november 2005, § 150
Avtal med PBA om lägenheter för handikappförvaltningen
Dnr 2005.1796.282
6. Länsstyrelsens beslut den 21 november 2005, dnr 434-5977-05
Bidrag till kulturmiljövård på fastigheten Lyckeby 4:3, Karlskrona kommun
Dnr 2005.632.872
7. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2005, dnr 555-6277-05
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2005
Verkö djuphamn
Dnr 2005.1816.559
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8. Länsstyrelsens beslut den 24 november 2005, dnr 555-6277-05
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2005
Handelshamnen/Oljehamnen
Dnr 2005.1817.559
9. Länsstyrelsens beslut den 28 november 2005, dnr 555-6277-05
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2005
Hasslö avloppsreningsverk
Dnr 2005.1854.351
10. Länsstyrelsens beslut den 28 november 2005, dnr 555-6277-05
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2005
Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2005.1855.351
11. Länsstyrelsens beslut den 28 november 2005, dnr 555-6277-05
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2005
Ramdala avloppsreningsverk
Dnr 2005.1856.351
12. Länsstyrelsens beslut den 28 november 2005, dnr 555-6277-05
Avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken år 2005
Söremåla avloppsreningsverk
Dnr 2005.1857.351
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-12.
_____
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§ 127
Övrigt
Sven Wallfors (m) ställer fråga beträffande ärende 9, pkt 3. Frågeställningen
gäller utläggning av vattenledning i östra skärgården. Förvaltningschef
Anders Jaryd besvarar frågan.
Peter Christensen (fp) ställer fråga beträffande gång- och cykelväg till
Nättraby. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Inga Lill Siggelsten Blum (kd) ställer fråga angående golv Vodafone Arena
Rosenholm. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Günter Dessin (v) ställer fråga om kajutbyggnad Verkö hamn.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Reiner Fölster (fp) påpekar att beläggningen på vägen från Ekorrvägen till
Wämöskolan är i mycket dåligt skick. Detta påpekade han vid tekniska
nämndens sammanträde den 29 mars 2005, § 34, och vill nu veta hur mycket
kostnaderna för reparation/lagning ökat jämfört med om arbetet utförts i
våras.
Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående Swebus hyreskontrakt på
Oskarsvärn. Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
Lola Sellberg (s) ställer fråga angående OK-Q8:as markarrende vid
Järnvägstorget. Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
Arne Karnehov (kd) ställer fråga angående deponi. Ordföranden besvarar
frågan.
Åke Håkansson (s) ställer fråga angående gång- och cykelväg Blå
Portsgatan.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
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Sammanträdesdatum

Blad

2005-12-13
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Sammanträdesprotokoll

Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 31 januari 2006.
Informationer
1. Verkö hamn och färjeterminal
2. Vattenskyddsområden
Ordföranden framför ett tack för det gångna året och önskar samtliga en god
jul och ett gott nytt år.
Andre vice ordförande önskar ordförande en god jul och ett gott nytt år.
_____
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