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Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare
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Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, tisdagen den 24 april 2001,
kl. 14.00 – 15.45
Ordförande
Percy Blom (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Ragnar Lindoffsson (s)
Lola Sellberg (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m)
Sven Wallfors (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson ( c ) §§ 10
Ersättare
David Nilsson ( kd)
Björn Brunström ( c)
Tjänstemän
Förvaltningschefen
Lars Larsson
Gatuchef
Benny Olsson
Mark- exploateringschef Hans-Olof Hansson
Assistent
Mariette Karlsson
Sekreteraren
Stina-Britt Åberg

Utses att justera

Gunilla Ekelöf

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, onsdagen den 3 maj 2001, kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..

§§ 48-61

Stina-Britt Åberg
Ordförande

Justerande

………………………………….
Percy Blom
……………………………………
Gunilla Ekelöf

Tillkännagivandet av justeringen
har 2001-05-04 anslagits på
kommunens anslagstavla
betygar i tjänsten:
Stina-Britt Åberg

2001-04-24

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv /mark-expl.avd
Akten
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2001.525.514

§ 48
Detaljplan för del av södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m.fl,
Karlskrona Kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd.
Planområdet är beläget på sydvästra delen av Saltö och omfattar bl.a. fastigheterna
Gäddan 3 och 6 som ägs av svensk Metallkonst. Planförslaget omfattar vidare
fastigheten Sillen 3 där ett tryckeriföretag har etablerat sig och önskar expandera
sin verksamhet.
Planförslaget medger en flexibel användning av området för olika verksamheter
och innebär en anpassning till den utveckling som de facto ägt rum den sista 10årsperioden.
Varje fastighetsägare svarar för genomförandet av planen inom som verksamhet.
Mark-och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag

2001-04-24

Kommunstyrelsen
AB Karlskronahem
Barn-och ungdomsnämnden
Tekniska förv /mark-expl.avd
Tekniska förv /fastighetsavd
Tekniska förv/ekonomiavd
Akten

3

2001.189.252

§ 49
Förvärv av förskolorna Östra Rödeby 2:326, Hammarby 5:309 och del av
Smörblomman 6
Kommunfullmäktige har beslutat att återremittera ärendet vid sammanträde den
22 mars 2001 § 42.
Tekniska nämnden fick den 30 januari 2001, § 16, information om ärendet.
Kommunen har en uttalad målsättning att inom kommunkoncernen renodla och
effektivisera sin fastighetsförvaltning såtillvida att AB Karlskronahem skall svara
för ägande och förvaltning av bostadshus och kommunen svara för egna
verksamhetslokaler som skolor, förskolor etc.
I enlighet med ovanstående har det förts förhandlingar i ovanstående syfte om ett
kommunalt övertagande av tre stycken förskolor från Karlskronahem
De tre förskolorna är Paradisets förskola i Jämjö (Hammarby 5:309), Thunells
förskola i Rödeby (Östra Rödeby 2:326) och Backsippans förskola i Kungsmarken
(del av Smörblomman 6). Samtliga förskolor betraktas som basenheter av barnoch ungdomsnämnden.
Rune Andersson (m) yrkar avslag till förslaget
Gunilla Ekelöf (fp) Jörgen Johansson ( c) och Günter Dessin (v) yrkar bifall till
förvaltningens förslag.
Propositioner och beslut
Ordföranden ställer proposition på Rune Anderssons (m) avslagsyrkande gentemot
Gunilla Ekelöfs (fp) m.fl. bifall till förvaltningens förslag och finner att nämnden
beslutar enligt Gunilla Ekelöfs m.fl. bifall till förvaltningens förslag.
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Tekniska nämnden beslutar hemställa kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att för en köpeskilling om tillsammans 18,0 miljoner kronor av AB Karlskronahem
förvärva dels fastigheten Hammarby 5:309 (Paradisets förskola), dels fastigheten
Östra Rödeby 2:326 (Thunells förskola), dels del av Smörblomman 6 (Backsippans
förskola) enligt om ovan samt dels bevilja ett anslag på 270.000 kronor för
lagfartsåtgärder, samt
att bemyndiga AB Karlskronahem att sälja ovan angivna fastigheter och del av
fastighet till kommunen.
Tekniska nämnden besluta
att tillstyrka förslaget till beslut enligt ovan

2001-04-24

Kommunfullmäktige
Bo Palmgren
Maria Persson
Barn-och ungdomsförvaltningen
Tekniska förv/gata-trafik
Akten
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2000.465.510

§ 50
Trafikproblemlösning som ger nya ytor
Motion har inlämnats från Bo Palmgren och Maria Persson ( c) med förslag om att
stänga av del av S. Smedjegatan för trafik och att den därmed frigjorda ytan ställs
till Rosenfeldtskolans förfogande.
Rubricerad motion är tidigare behandlad av tekniska nämnden varvid beslutades att
man skulle föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Vid kommunstyrelsens
beredning av ärendet återremmiterades detta till tekniska nämnden för nytt
yttrande.
Utöver vad som tidigare anförts i ärendet vill tekniska förvaltningen tillägga
följande.
Ärendet har översänts till Barn- och ungdomsförvaltningen för yttrande varvid man
angett följande
– att Rosenfeldtskolan är föremål för en omfattande översyn fört att bli en
modern F-9 skola
– att i nuläget är det oklart var skolans angöringsplats skall placeras
– att kommunen vidtagit hastighetsdämpande åtgärder längs S Smedjegatan som
ökat trafiksäkerheten vid skolan
Barn- och ungdomsförvaltningen anser det olämpligt att stänga S Smedjegatan och
ta bort nuvarande huvudingång till Rosenfeldtskolan mot bakgrund av vad som
angetts ovan.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen från centerpartiet om att stänga av S Smedjegatan för trafik delen Ö
Prinsgatan/Alamedan skall beaktas i kommande planeringsprocess för
Rosenfeldtskolan och Amerialitetsparken, samt
att motionen härmed skall anses besvarad.
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Kommunfullmäktige
Tekniska förv/gata-trafik
Akten
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1999.681.311

§ 51
Motion angående ”gör Ronnebygatan till gågata”
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen har genom Mats Johansson motionerat om
rubricerade.
Tekniska nämnden fattade med 20 juni 2000, § 78 beslut om lokal
trafikföreskrifter.
Tekniska förvaltningen har den 20 mars 2001 sammanträtt med ett flertal personer
inom centrumföreningen och polisen angående bl.a. leveranstider och övervakning.
Därvid framkom att nuvarande leveranstider är bra, men att åtgärder måste
vidtagas mot fordon som levererar varor, släpper av- eller på personer eller helt
enkelt glider rakt igenom gågatan, trots förbud. Man var överens om att kommunen
bör begränsa framkomligheten och förbättra informationen om förbudet.
Gatuchef Benny Olsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att vidhålla sitt beslut den 20 juni 2000, § 78
att uppdraga till tekniska förvaltningen att i samråd med Carlskrona
Centrumförening utföra fysiska arrangemang som syftar till att successivt begränsa
framkomligheten för fordonstrafik på gågatan, samt
att uppdraga till tekniska förvaltningen att i samråd med Carlskrona
Centrumförening och polisen förbättra informationen till allmänheten om gågatan,
exempelvis via informationsblad eller folder.
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Birgit Hansson
Barn-och ungdomsförvaltningen
Tekniska förv/gata-trafik
Akten
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1997.1072.537

§ 52
Bussficka, Holmsjö skola
Birgit Hansson ( c) har i motion föreslagit att tekniska nämnden får i uppdrag att
projektera och verkställa en för barnen säker på- och avstigningsplats vid Holmsjö
skola.
Tekniska förvaltningen har redovisat ett förslag till barn- och ungdomsförvaltningen
med utbyggd gångbana och parkering men som också innebar en relativt säker angöring
för bussar. Barn- och ungdomsförvaltningen tyckte förslaget var bra och beställde
omgående utförande av arbetet. Arbetet är i princip färdigställt och berörd personal är
nöjd.
Önskar man framöver även bygga en bussficka är detta fullt möjligt med detta sker
på bekostnad av personalens parkering eller utrymmet på skolgården.
Gatuchef Benny Olsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att motionen från Birgit Hansson om en trafiksäker hållplats vid Holmsjö skola
skall anses besvarad genom de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som nu genomförts
på beställning av barn- och ungdomsförvaltningen.
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Kommunfullmäktige
Tekniska förv/parkavd
Tekniskaq förv/fastighetsavd
Akten
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2001.587.459

§ 53
Offentliga toaletter inför sommaren 2001
Kommunfullmäktige uppdrog den 29-30 november 2000, § 192, till tekniska
nämnden att redovisa vilka förbättringar av servicen med offentliga toaletter som
är möjliga inför sommaren.
Tekniska förvaltningen har i förteckning redovisat de offentliga toaletter som drivs
av kommunen.
Med hänsyn till besöksnäringen är det angeläget att förbättra toalettfrågan främst
på Trossö. Därför vidtages följande åtgärder:
1. Toaletterna i parkeringshuset öppnas upp igen på försök med öppethållande
under dagtid 07.00-20.00 (igångsättningskostnad ca 25.000 kronor,
städkostnader tillkommer).
2. Skyltning till toaletterna ses över.
3. Informationsfolder med karta upprättas.
Långsiktligt är den viktigaste åtgärden att få en permanent lösning av toalettfrågan
på Stumholmen. Denna fråga kommer att tas upp i kommande budgetberedning.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna rapporten till kommunfullmäktige, samt
att godkänna vidtagna åtgärder.

2001-04-24

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Fritids-och idrottsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förv /fastighetsavd
Tekniska förv/ekonomi
Akten
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2000.826.291

§ 54
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalskolan
Komplettering av tidigare beslut
Tekniska nämnden har den 27.03.2001, § 39 beslutat beträffande rubricerat.
att-satsen med begäran hos kommunstyrelsen om finansiering med 16,8 mkr får
ske ur investeringsreserven för om- och tillbyggnad av skolor.
Denna att-sats föll bort i protokollet vilket inte uppmärksammades vid justeringen,
varför att-satsen skall tillfogas beslutet.
Tekniska nämnden beslutar
att nämnda att-sats tillfogas beslutet.
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Tekniska förv/adm.avd

§ 55
Tillsätta renhållningschef
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till tekniska nämndens presidium att besluta om att tillsätta
renhållningschef.
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§ 56
Delegationsärenden
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp; kallelse och protokoll från
sammanträde den 15 mars 2001.
Anbud
Upphandling avseende
Exploatering del av Östra Backe, Verkö
Omläggning VA-ledningar Fridlevstad
Förhandlingsprotokoll MBL §§ 11 och 38
Tekniska nämndens övertagande av planerings- och insamlingsansvar för
hushållsavfall från Affärsverken Karlskrona AB samt Anlitande av konsult för det
inledande planeringsarbetet.
Beslut
Utfärdad felparkeringsavgift
Utfärdande av parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
Revidering av attestliggare
Upplåtelse av offentlig plats 2001
Personal
Tidsbegränsad anställning som drifttekniker vid tekniska förvaltningen, VAavdelningen under tiden 010401 längst t o m 010831.
Tillsättande av tjänst som drifttekniker inom tekniska förvaltningens VAavdelning, vattenverket, Jämjö, tillträdesdatum 2001-03-19.
Tillsättande av tjänst som snickare på produktionsavdelningen, byggservice,
tillträdesdatum 2001-04-17.
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010212 längst t o m 010531.
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010301 längst t o m 010318.
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010201 längst t o m 010228.
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010930.
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Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010930.
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010305 längst t o m 010531.
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010326 längst t o m 010930
Tidsbegränsad anställning som vaktmästare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010930
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010430
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010630
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010630
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010630
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010630
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen under tiden
010401 längst t o m 010630
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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§ 57
Anmälningsärenden
1. Miljö- och byggnadsnämnden 2001-03-07 § 94; Detaljplan för del av Sunnadal 2,
(Fritidshall vid Sunnadalskolan), Karlskrona kommun, Blekinge län.
2. Miljö- och byggnadsnämnden 2001-04-02 § 133; Detaljplan för del av
Nättraby 23:1 m fl. (Nättraby gamla vattentorn) Karlskrona Kommun,
Blekinge län.
3. Miljö- och byggnadsnämnden 2001-04-02 § 136; Föreskrifter om
avfallshantering för Karlskrona kommun.
4. Miljö- och byggnadsnämnden 2001-04-02 § 137; Anmälan om efterbehandling
av förorenad jord från sanering av kv Axel, Karlskrona
5. Kommunfullmäktige 2001-03-22 § 39; Förslag till ny nämndorganisation.
6. Kommunfullmäktige 2001-03-22 § 41; Igångsättningstillstånd för 2001 års
investeringar inom va-avdelningen.
7. Kommunfullmäktige 2001-03-22 § 42; Tekniska nämndens begäran om att
förvärva barnstugor samt tillstånd för AB Karlskronahem att sälja.
8. Kommunfullmäktige 2001-03-22 § 44; Igångsättningstillstånd för ombyggnad
av Rådhuset.
9. Kommunfullmäktige 2001-03-22 § 46; Svar på motion om taxetillämpning vid
anslutning till kommunens va-nät.
10. Kommunstyrelsen 2001-03-06 § 27; Demokratigruppens slutrapport.
11. Kommunstyrelsen 2001-03-06 § 33; Bokslut 2000 för Karlskrona kommun.
12. Kommunstyrelsen 2001-03-06 § 41; Personalrekryteringsprognos för
Karlskrona kommun 1999-2009.
13. Länsstyrelsen Blekinge län 2001-03-08; Överklagande av tekniska nämndens i
Karlskrona Kommun beslut ang hastighetsbegränsning mm.
14. Länsstyrelsen Blekinge län 2001-03-08; Överklagande av tekniska nämndens i
Karlskrona Kommun beslut ang hastighetsbegränsning.
15. Länsstyrelsen Blekinge län 2001-03-09; Hastighetsbegränsning 50 km/tim på
länsväg 679 vid gamla Boråkra skola.
16. Länsstyrelsen Blekinge län 2001-03-09; Väjningsplikt på länsväg 753 före
utfart på länsväg 751 samt väg från Tvisten före utfart på länsväg 753.
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17. Länsstyrelsen Blekinge län 2001-03-12; Återkallelse av tillstånd enligt
miljöskyddslagen
18. Länsstyrelsen Blekinge län 2001-03-19; Ansökan om tillstånd att rubba
fornlämning i samband med ledningsomkoppling vid nedläggningen av
Lindholmens reningsverk, Karlskrona Kommun, Blekinge län; nu fråga om
arkeologisk förundersökning.
19. Utbetalning av miljöstöd för bevarande av odlingslandskapets biologiska
mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar år 2000.
20. Vägverket 2001-03-12; Enskilda vägar med statsbidrag i Region sydväst.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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§ 58
Rapporter/ information
Förvaltningschef Lars Larsson informerar från seminariet om parkeringstillstånd.
Gatuchef Benny Olsson informerar om behovet och planeringen av
beläggningsunderhåll år 2001.
Gatuchef Benny Olsson lämnar information med anledning av tekniska
förvaltningens tävling om nya farthinder. Juryn har tagit fram fem förslag som
kommer att belönas
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson informerar om försäljning av del
av Sågverkstomten 12. Skrivelsen till kommunstyrelsen har delats ut till tekniska
nämndens ledamöter. Tekniska nämnden ställer sig bakom förslaget.
På grund av jäv deltog inte Torbjörn Allander (m) i handläggningen av detta
ärende.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga rapporter och informationer till dagens protokoll.
____

2001-04-24

Percy Blom

§ 59
Rapporter/ information
Deltagande i VAV:s årsmöte
Tekniska nämnden beslutar
att ordföranden äger rätt att bevista VAV:s årsmöte 2001.
____
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2001.673.251
§ 60
Övriga frågor
Björn Brunström ( c) har till tekniska förvaltningen den 23 april 2001 inkommit
med skrivelse beträffande Hästövarvet och yrkar att tekniska nämnden under
”Övriga frågor” vid dess sammanträde den 24 april 2001 skall behandla ärendet.
Eftersom skrivelsen inkommit sent har nämnden inte haft möjlighet att sätta sig in i
ärendet.
I ärendet yttrar sig Björn Brunström (c ) och Gunilla Ekelöf (fp).
Tekniska nämnden beslutar
att ärendet överlämnas till förvaltningen för beredning
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§ 61
Övriga frågor
Rune Andersson (m) frågar med anledning av tekniska förvaltningens köp av
barnstugor. Ärendet är ej berett i nämnden endast information har lämnats.
Förvaltningschef Lars Larsson lämnar information om hur ärendet behandlats.
Rune Andersson (m) ställer frågan om kampanj om uppsamling av skrotbilar i
kommunen. Gatuchef Benny Olsson informerar om vilka regler som gäller
angående skrotbilar.
Tekniska nämndens sammanträde tisdag 29 maj är flyttat till måndag 28 maj,
klockan 09.00.
Tekniska nämndens juni sammanträde kommer att ske i samband med studiebesök
i Växjö.

2001-05-28

Plats och tid
Beslutande

Övriga deltagare

1

Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, tisdagen den 28 maj 2001,
kl. 09.00 – 12.00
Ordförande
Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Gun-Britt Olsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Sven Wallfors (m)
Björn Brunström ( c)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson ( c )
Ersättare
Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kurt Lindman (v)
Tjänstemän
Teknisk chef
Anders Jaryd
Gatuchef
Benny Olsson
Mark- exploateringschef Hans-Olof Hansson
Förvaltningsekonom
Bengt Eriksson
Utredare
Sven Larsson
Biolog
Eva Steiner
Sekreteraren
Stina-Britt Åberg

Utses att justera

Lola Sellberg

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, onsdagen den 7 juni 2001, kl.12.30

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..

§§ 62 - 81

Stina-Britt Åberg
Ordförande

Justerande

………………………………….
Percy Blom
……………………………………
Lola Sellberg

Tillkännagivandet av justeringen
har 2001-06- anslagits på
kommunens anslagstavla
betygar i tjänsten:
Stina-Britt Åberg

2001-05-28

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/mark-expl.avd
Tekniska förv/fastighetsavd
Akten
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2000.1921.214

§ 62
Detaljplan för delar av fastigheterna Lyckeby 2:15 och 5:8, smådjurskliniken,
Lyckeby, Karlskrona Kommun, Blekinge län
Rubricerat planförslag är översänt för samråd med s.k. enkelt planförfarande under
tiden 6 april t.o.m. 4 maj 2001.
Planområdet är beläget söder om och utmed Carlandravägen vid bostadsområdet
Carlandrabacken. Planen omfattar den befintliga smådjurskliniken jämte ett
lämpligt tomtområde i anslutning till denna.
I gällande detaljplan ligger kliniken på parkmark. Parterna, dvs kommunen och
kliniken, är överens om att kliniken ska köpa byggnaden jämte erforderlig mark
när planen ändrats till avsett ändamål.
Planområdet är anslutet till kommunalt va och el och parkeringen löses inom den
blivande fastigheten som blir 2.700 kvm. Kommunen har inga kostnader i övrigt
för genomförandet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag

2001-05-28

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/mark-expl.avd
Tekniska förv./fastighetsavd
Tekniska förv/VA
Akten
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2001.294.214

§ 63
Detaljplan för kv. Stärkelsen 2 m.fl. (Lyckå Strand), Lyckeby, Karlskrona
Kommun, Blekinge län
Rubricera detaljplan är utställd för granskning under tiden 17 april t.o.m. 15 maj
2001.
Planområdet omfattar den tidigare stärkelsefabriken i Lyckeby, norr om
kommunens vattenverk. JM är intressent och ämnar exploatera fastigheten med
flerbostadshus när planen vunnit laga kraft. Det kommer att bli bostadsrätter i både
flerbostadshus och radhus med ett 70-tal lägenheter.
Tekniska nämnden har tidigare yttrat sig över planen, både under programsamrådet
och under samrådet, utan erinran. Planen har inte ändrats sedan tidigare yttranden.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag

2001-05-28

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/mark-expl.avd
Tekniska förv/va
Tekniska förv/fastighetsavd
Akten

4

2000.1509.214

§ 64
Detaljplan för del av Nättraby 23:1 m.fl. (Nättraby gamla vattentorn),
Karlskrona Kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är utställd för granskning under tiden 17 april t.o.m. 15
maj 2001.
Planområdet är beläget i norra Nättraby utmed Gamla Landsvägen och omfattar
Nättraby gamla vattentorn, som inte längre används, och som av kommunen avses
säljas till en glaskonstnär som anmält intresse att använda vattentornet för ett
hantverk kombinerat med bostad.
Tekniska nämnden har under både programsamrådet och samrådstiden yttrat sig
över planen utan erinran och planen har inte förändrats bortsett från några mindre
justeringar för u-områden för ledningar o dyl.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag

2001-05-28

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/mark-expl.avd
Tekniska förv/VA
Akten

5

2001.727.214

§ 65
Detaljplan för Aspö 4:126, Vandrarhemmet Aspö Lotstorn Karlskrona
Kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd under tiden 7 maj t.o.m. 5 juni 2001.
Planen avses handläggas med enkelt planförfarande och en genomförandetid på tio
år.
Planförslaget omfattar fastigheten Aspö 4:126, belägen på östra sidan av Aspö
strax sydväst om Drottningskär. Området är tidigare oplanerat.
Inom området finns idag Aspö f.d. lotstorn, i vilket en mindre vandrarhemsverksamhet bedrivs. Planförslaget innebär att fem övernattningsstugor samt en
servicebyggnad med reception kan byggas inom området, vidare medges en
påbyggnad med utkiksvåning på det bef. Lotstornet. Parkering om 10 bilplatser
avses enligt planförslaget att rymmas inom fastigheten.
Fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Fastigheten Aspö 4:126 är privatägd och fastighetsägaren har det fulla ansvaret för
genomförandet av detaljplanen.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/mark-expl.avd
Akten

6

2000.738.214

§ 66
Detaljplan för Skavkulla 1:2, Nättraby, Karlskrona Kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är översänt för yttrande under samrådstiden 7 maj t.o.m. 5
juni 2001.
Planförslaget omfattar del av fastigheten Skavkulla 1:2, vilken är privatägd.
Området är beläget norr om befintlig bebyggelse i Skavkulla, Nättraby och är
tidigare obebyggt och oplanerat. Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra
tolv friliggande bostadshus.
Detaljplaneringen sker på uppdrag av fastighetsägaren, och denne har ansvaret för
planens genomförande.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Gunilla Ekelöf (fp) och Björn Brunström yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag, samt
att exploateringsavtal skall tecknas innan detaljplanens antagande.
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Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv./mark-expl.
Tekniska förv./gata
Akten

7

2001.726.214

§ 67
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 (Kungsmarksplan),
Karlskrona Kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är översänd för samråd under tiden 4 maj t.o.m. 1 juni 2001.
Planen avses handläggas med enkelt planförfarande och en genomförandetid på
fem år.
AB Karlskronahem har ansökt om ändring av gällande detaljplan för
Kungsmarksplan. Planförslaget innebär även en ny sträckning för del av
Sunnadalsvägen, strax norr om befintlig sträckning. I befintlig detaljplan är
området avsett för parkering och motorservice.
Detaljplanen omfattar en ny sträckning av Sunnadalsvägen inkl GC-väg och ny
anslutning mot Kungsmarksvägen.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Günter Dessin (v) och Björn Brunström ( c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att anslå medel ur köpeskillingen för området, för ombyggnad av Sunnavägen
enligt planförslaget.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att tillstyrka föreliggande planförslag
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/mark-expl
Akten

8

1998.227.214

§ 68
Detaljplan för del av Sparre 7, Trossö, Karlskrona Kommun, Blekinge län.
Rubricerad detaljplan är utställd för granskning under tiden 11 maj t.o.m. 8 juni
2001.
Planförslaget omfattar sydvästra delen av kvarteret Sparre där flottans simhall
tidigare låg. Gällande detaljplan medger en användning för kontor, skola etc.
Föreliggande planförslag medger användningen bostäder, kontor samt handel i
bottenplan, en flexibel lösning.
Tekniska nämnden har behandlat planförslaget under samrådstiden. Inga väsentliga
förändringar har skett sedan samrådet mer än att byggnadshöjden minskat något
med anledning av inkomna synpunkter under samrådet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag
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Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv/gata-trafik
Akten

9

2001.603.311

§ 69
Upplåtelse offentlig plats - serveringsvagnar
Tekniska nämnden har tidigare tagit beslut om lämpliga platser för uppställning av
serveringsvagnar. Platserna har redovisats på särskild karta. Förutsättningarna för
vissa platser har efterhand förändrats och bedömts ej längre vara lämpliga ur
trafiksäkerhets- och framkomlighetsskäl för bl.a. fotgängare samt i något fall att
platsen användes för uteservering. Efterfrågan på platserna saknas för närvarande
varför tekniska förvaltningen bedömt det vara lämpligt att nu låta följande platser
utgå.
- Korsningen Borgmästaregatan/Ronnebygatan
- Landbrogatan framför apoteket
- Ronnebygatan omedelbart öster om Klaipedaplatsen
- Stortorget mittför restaurang Toscana.
Tekniska nämnden beslutar
att ovan angivna platser för serveringsvagnar utgår fr.o.m. år 2001.

2001-05-28

Tekniska förv/gata-trafik
Akten

10

2001.779.514

§ 70
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Som stöd för kommunala beslut vid handläggningen finns upprättade
administrativa rutiner om hur ansökan sker, samt kommunförbundets handbok som
redovisar lagstiftning, handläggningsgång samt exempel på hur reglerna skall
tillämpas. Därutöver finns tillgång till ett antal avgjorda överklagningsärenden som
därmed kan anses vara s.k rättspraxis.
För att ytterligare stärka rättstryggheten vid kommunens handläggning, öka
tillgängligheten och minska sårbarheten i handläggningen vill tekniska
förvaltningen föreslå vissa förändringar i hanteringen av dessa ärenden.
Gatuchef Benny Olsson föredrar ärendet.
Jörgen Johansson (c ), Gunilla Ekelöf (fp) och Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
1. att reglerna i kommunförbundets handbok om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade skall gälla,
2. att delegera till tekniska nämndens trafikutskott att ”överpröva” handläggares
beslut i ärenden om parkeringstillstånd som överklagas till länsstyrelsen och att
fatta egna beslut i dessa ärenden,
3. att delegera till ny handläggaren inom tekniska förvaltningens
gata/trafikavdelning att fatta beslut i ärenden om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade, samt
4. att i samband härmed komplettera administrativa rutiner för ansökan och
överklagande i syfte att underlätta för sökanden.
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Tekniska förv./samtliga avd
Akten
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1999.1516.109

§ 71
Förslag till yttrande över demokratiarbetsgruppens slutrapport.
Kommunstyrelsen har översänt rubricerad rapport för yttrande. Rapporten
innehåller totalt 23 förslag till åtgärder för att vitalisera den demokratiska
processen i kommunen Kommunfullmäktige har behandlat 5 av dessa förslag.
Av övriga förslag berörs tekniska nämnden främst av följande frågor
• informationen och dialogen med kommuninvånarna,
• att alla nämnder uppmanas att ha öppna sammanträden,
• att nämnderna skall ha skyldighet att anordna hearings eller frågestunder i
väsentliga frågor som berör allmänheten.
Yttrande över ovanstående.
Nämnden har information på bl.a. hemsidan. Denna information utvecklas
successivt. Frågan är prioriterad inom förvaltningen som har en särskild
informationsgrupp för både internt och externt riktad information. Som exempel på
dialog med allmänheten genomfördes i början av året en kundenkät till
kommuninvånarna för vissa delar av verksamheten. Nämnden delar således
demokratiutredningens rapport betr. behovet av utvecklad information och dialog.
Öppna sammanträden.
Nämnden har öppna sammanträden men besöken är få.
Hearings och frågestunder.
Nämnden är positiv till att anordna hearings i intressanta frågor för allmänheten.
Detta kan bl.a. göras i anslutning till ordinarie sammanträden.
Tekniska nämnden beslutar
att överlämna yttrande över demokratiarbetsgruppens slutrapport, samt
att uppdra åt förvaltningen att planera för hearing i något för allmänheten
intressant ämne under andra halvåret 2001.

2001-05-28

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv./samtliga avd
Akten

12

2001.657.403

§ 72
Remiss – Miljöplan för Karlskrona Kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden har utarbetat förslag till Miljöplan för Karlskrona
Kommun. Förslaget har remitterats till bl.a. tekniska nämnden för yttrande.
Tekniska nämnden delar uppfattningen att det finns behov av både akuta och
långsiktigt verkande åtgärder för att värna om miljön. Nämnden ansluter sig, där
inte annat anges i yttrandet, till Miljöplanens övergripande mål. Vilka ekonomiska
och andra resurser som krävs för att uppfylla Miljöplanens mål är svåra att
överblicka och får behandlas separat i det framtida miljöarbetet. Nämnden avser
att utöver den av fullmäktige antagna policyn, utarbeta en egen kompletterande
miljöpolicy som skall vara vägledande för miljöarbetet inom den
kommunaltekniska sektorn i Karlskrona.
Yrkanden
Jörgen Johansson (c ) yrkar avslag på Miljömål 3 – Levande sjöar och vattendrag,
sidan 3, 3:e stycket, samt
Miljömål 7 – Bara naturlig försurning, sidan 4.
Gunilla Ekelöf (fp), Claes-Urban Persson (s), Lennart Svantesson (kd) och Roland
Löfvenberg (m) yrkar att sista meningen i skrivelsen, sidan 5 Miljömål 11 – God
bebyggd miljö ändras.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen Johanssons
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Gunilla Ekelöfs m.fl.
yrkande och finner att tekniska nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens
förslag.
Således beslutar Tekniska nämnden
att godkänna föreliggande förslag till yttrande över Miljöplan för Karlskrona
kommun.
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Tekniska förv /samtliga avd
Akten
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2000.1580.002

§ 73
Förslag till ändring av tekniska nämndens delegationsförteckning för
personalfrågor.
Med hänvisning till beslut i kommunfullmäktige av den 2000-09-28 § 167 föreslås
att nämndens delegationsförteckning för personalfrågor och anmälningsskyldighet
vid vidaredelegation ändras.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa föreslagen ny förteckning över från nämnden delegerade
personalfrågor för tekniska förvaltningen, samt
att undanta personalfrågor från anmälningsskyldighet vid vidaredelegation.
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Miljö- och byggnadsnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förv /ekonomi
Tekniska förv/administration
Banker
Postgirot
Percy Blom
Anders Jaryd
Bengt Eriksson
A-K Nilsson
Stefan Jartelius
Sussie Rantil
Kenneth Johansson
Gun-Britt Sirbäck
Akten

14

2001.419.049

§ 74
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 byggnadsnämndens verksamheter.
Nedan redovisas förslag till dispositionsrättsinnehavare. Efter beslut kompletteras
förslaget med namnteckningsprov.
Tekniska förvaltningen föreslår att dispositionsrätten för tekniska nämndens konton tills
vidare skall gälla för tekniska nämndens ordförande, utan kontrasignering.
Percy Blom……………………………………………………
för nedanstående personer, två i förening
Anders Jaryd…………………………………………………..
Bengt Eriksson………………………………………………..
Ann-Kristin Nilsson…………………………………………..
Stefan Jartelius………………………………………………..
Sussie Rantil…………………………………………………
samt för nedanstående personer, två i förening gällande pg 32946-6, bg 5959-8250 och bg
5137-6572 och vid återbetalning av konsumtionsavgifter va
Kenneth Johansson………………………………………………….
Gun-Britt Sirbäck……………………………………………..

2001-05-28

Dispositionsrätten gäller följande konton:
Postgiron
OCR PG 4791300-9, allm deb kund
OCR PG 4768804-9, va-konsumtionsavgifter (Omega)
OCR PG 4775604-4, va- konsumtionsavgifter (Winvas)
OCR PG 934801-2, repab hyror
OCR PG 875602-5, arrenden
PG 32946-6, huvudpg
PG 4868403-9, allm
PG 4868503-6, va-ansl. avgifter
PG 4791600-2, laboratorium
PG 4868303-1, gata, hamn, park, mark m m
PG 4868103-5, projekteringsavd
PG 4790200-2, samhällsbyggnadsförv
PG 4868203-3, produktion
Bankgiron
OCR BG 284-9610, Repab hyror
OCR BG 229-9543, arrenden
BG 5782-0839, allm deb
BG 5959-8250, va konsumtionsavg (Omega)
BG 5137-6572, va konsumtionsavg (Winvas)
BG 5220-7867, laboratorium
BG 863-8363, samhällsbyggnadsförv
BG 5220-7842, lev fakt
BG 5061-6200, produktion
BG 5061-6234, projekteringsavd
BG 5061-6481, gata, hamn, park, mark m m
Bankkonto
BK 8169-5 904.098.190-5, huvudbankkonto
Tekniska nämnden beslutar

att ge dispositionsrätt enligt lämnat förslag.
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Tekniska förv /samtliga avd
Akten
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2001.411.042

§ 75
Budgetuppföljning april 2001.
Tekniska förvaltningen redovisar budgetuppföljning per april 2001.
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson föredrar ärendet
Jörgen Johansson (c ) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt förvaltningen att fortsätta aktivt arbeta med de budgetproblem som
redovisats, samt
att godkänna budgetuppföljningen per 2001-04-30.

2001-05-28
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§ 76
Delegationsärenden
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp; kallelse och protokoll från
sammanträde den 10 april 2001.
Anbud
Upphandling avseende
Målning av belysningsstolpar på Ronnebygatan-Borgmästaregatan.
Rivning järnvägsspår inom Karlskrona Kommun.
Försäljning av lägenhet Ronnebygatan 9 A
Försäljning lägenhet AVAvägen Lyckeby
Markarbete Sturkö skola
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2001
Beslutsattestant för projekt 624220 trafikåtgärder Verköleden-Vedebylund
etapp 1/gata-trafikavd.
Personal
Tillsättande av tjänst som renhållningschef. Tillträdesdatum efter
överenskommelse.
Tillsättande av tjänst som rörläggare/stensättare på produktionsavdelningen,
teknisk service – VA. Tillträdesdatum 2001-04-01
Tillsättande av tjänst som rörläggare/stensättare på produktionsavdelningen,
teknisk service – gata. Tillträdesdatum 2001-04-01
Tidsbegränsad anställning som laborant vid tekniska förvaltningen, VAavdelningen under tiden 010611 längst t o m 010630, samt under tiden 010723
längst t o m 010810.
Tillsättande av tjänst som vik fastighetsekonom inom tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning under tiden 2001-07-01 – 2002-03-31.
Tillsättande av tjänst som vik ekonomiassistent inom tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning under tiden 2001-08-20 – 2001-12-31.
Tidsbegränsad projektanställning vid tekniska förvaltningen, VA-avdelningen
under tiden 010417 längst t o m 011016.
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen, under tiden
010501 längst t o m 010831.
Tidsbegränsad anställning som städare vid tekniska förvaltningen, under tiden
0100326 längst t o m 010331.
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Tidsbegränsad anställning som parkarbetare vid tekniska förvaltningen, under tiden
010417 längst t o m 010831.
Tidsbegränsad anställning som parkarbetare vid tekniska förvaltningen, under tiden
010502 längst t o m 010831.
Tidsbegränsad anställning som parkarbetare vid tekniska förvaltningen, under tiden
010502 längst t o m 010831.
Tidsbegränsad anställning som parkarbetare vid tekniska förvaltningen, under tiden
010507 längst t o m 010907.
Tidsbegränsad anställning som parkarbetare vid tekniska förvaltningen, under tiden
010609 längst t o m 010808.
Ändrad sysselsättningsgrad till 100 % under tiden 010619 t o m 010831, samt
90 % fr.o.m 010901 tills vidare. Tekniska nämnden beslutar
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

2001-05-28
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§ 77
Anmälningsärenden
Idrotts- och fritidsnämnden 2001-04-09 § 9; Ny idrottsanläggning vid
Sunnadalskolan.
Kommunstyrelsen 2001-04-03 § 53; Svar på revisionsrapport och sammanställning
av ändringar i och nytryck av kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsen 2001-04-03 § 55; Investeringstillstånd för två nya lastbilar och
en ny traktor.
Kommunstyrelsen 2001-04-03 § 56; Investering i kv Psilander åt Ericsson
Software Tecknology (komplettering kylinstallation).
Kommunstyrelsen 2001-04-03 § 57; Igångsättningstillstånd för upprustning av
Kapellparken (bl.a. anläggande av järnstaket).
Kommunstyrelsen 2001-04-03 § 68; Nyanläggning av motionsspår i Rödeby.
Kommunstyrelsen 2001-04-03 § 70; Medel för marinbiologiska undersökningar
vid Långa Lisa, Verkö.
Kommunfullmäktige 2001-04-26 § 56; Begäran om investeringstillstånd för två
nya lastbilar.
Kommunfullmäktige 2001-04-26 § 57; Uppsägning av tomträttsavtal fastigheten
Cistern 2 i Oljehamnen
Kommunfullmäktige 2001-04-26 § 58; Investeringstillstånd för trafikåtgärder på
Verkövägen
Kommunfullmäktige 2001-04-26 § 64; Svar på motion om fyrfilig väg till Trossö
med inbjudande miljö.
Kommunfullmäktige 2001-04-26 § 65 Svar på motion om busshållplatsen Hörnet
Nättraby.
Länsstyrelsen Blekinge län 2001-04-09; Hastighetsbegränsning 50 km/tim på
länsväg 685 mellan Södergölen och en punkt ca 600 norr om Södergölen. Gäller
15-16 april 2001 mellan 09.00-14.00.
Länsstyrelsen Blekinge län 2001-04-12; Tillstånd till fortsatt täkt på fastigheten
Saleboda 2:1 i Karlskrona kommun
Länsstyrelsen Blekinge län 2001-04-26; Tidsbegränsat tillstånd enligt miljöbalken
till mellanlagring av farligt avfall vid Bubbetorps avfallsanläggning i Karlskrona
Kommun.
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Länsstyrelsen Blekinge län 2001-04-26; Avlysning av vattenområde 15 juni
klockan 12.00 t o m 17 juni klockan 18.00 i samband med ”Drakbåtsfestivalen”.
Länsstyrelsen Blekinge län 2001-04-30; Underhållsbesiktning av skyddsrum i
Karlskrona kommun.
Vägverket;2001-04-18; Beslut angående statsbidrag till Ytteröfärjan, Karlskrona
Kommun (objektnr 319512).
Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 2001-01-17,
parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Tackkort
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____
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§ 78
Rapporter/ informationer
Biolog Eva Steiner visar bilder, informerar och svarar på frågor om Lyckebyåns
vattenkvalité, provtagningar och påverkan från dess närområden.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson informerar om förlängning av
arrende och hyresavtal för Skönstavik och Dragsö campinganläggningar. Frågan
ställs om Karlskrona kommuns investeringskostnader i anläggningarna. Svar
utlovat till nästa tekniska nämnd.
Teknisk chef Anders Jaryd lämnar information om förslag till förändring av
organisationen för mark- och exploatering och IT/GIS.
Teknisk chef Anders Jaryd informerar att tjänsten som renhållningschef är tillsatt.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga rapporter och informationer till dagens protokoll.
____
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§ 79
Rapporter/ informationer
Angående skrivelse rörande Hästövarvet
Skrivelse är inlämnad till tekniska nämnden med förslag att förhindra den nye
tomträttsägaren till varvsfastigheten på Hästö, att friköpa fastigheten för ändamålet
att exploatera området för bostadsbebyggelse.
Tekniska förvaltningen anser att tekniska nämnden inte bör ge negativa
förhandsbesked med hänvisning till att den nya tomträttsägaren inte till sitt
tomträttsköp anhängiggjort fråga om friköp av fastigheten. En exploatering för
bostadsändamål kräver en planändring och en sådan fråga får prövas i särskild
ordning.
Frågan om ett nytt småbåtsvarv kan etableras på annan plats undersöks för
närvarande av tekniska förvaltningen i samråd med intressent. Förvaltningen ber
att få återkomma med detta i ett särskilt ärende om en sådan lösning blir aktuell.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga bilagd skrivelse och ovanstående till nämndens protokoll

2001-05-28
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§ 80
Övriga frågor
Gatuchef Benny Olsson informerar angående avslag för öltält på P-plats under Sail
2001. Överklagande beslut 2001-04-18 (yttr 2001/27). Yttrande över ansökan om
begagnande av offentlig plats
Tekniska nämnden beslutar
att vidhålla tidigare delegationsbeslut i ärendet.
____

2001-05-28
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§ 81
Övriga frågor
Roland Löfvenberg (m) ställer frågan varför belysningsstolpar som körts ner på
infartsleden ej blivit uppsatta igen.
Claes-Urban Persson (s) ställer frågan om uppbyggnad av brandstationens
gymnastiksal.
Gatuchef Benny Olsson påminner om studiebesöket i Växjö tisdagen den 19 juni.
Buss avgår från Ruthensparre klockan 07.30.

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, Växjö, tisdagen den 19 juni 2001,
kl. 13.30 – 14.30

Beslutande

ordförande

Percy Blom (s)

ledamöter

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

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Kurt Lindman (v)

Tjänstemän

T.f. förvaltningschef
Anders Jaryd
Gatuchef
Benny Olsson 14.00-14.10 § 89

Sekreterare

Mariette Karlsson

Tjänstgörande

Utses att justera

Rune Andersson

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, fredagen den 29 juni 2001, kl.15.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..

§§ 82-89

Mariette Karlsson
Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerande

……………………………………
Rune Andersson

Tillkännagivande av justering
har den 3 juli 2001 anslagits
på kommunens anslagstavla
betygar i tjänsten:
Mariette Karlsson

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv./mark-expl.avd.
Akten

2001.525.514

§ 82
Detaljplan för del av södra Saltö, del av fastigheten Gäddan 3 m.fl,
Karlskrona Kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är utställd för granskning under tiden 5 juni t.o.m.
den 4 juli 2001.
Planområdet är beläget på sydvästra delen av Saltö och omfattar bl.a.
fastigheterna Gäddan 3 och 6 som ägs av Svensk Metallkonst. Enligt gällande
plan är området avsett för industriändamål med intentionerna att utveckla
fiskenäringen. Planförslaget omfattar vidare fastigheten Sillen 3 där ett
tryckeriföretag har etablerat sig och önskar expandera sin verksamhet.
Detaljplanen syftar till att medge en flexibel användning av området för olika
verksamheter och innebär en anpassning till den utveckling som ägt rum det
senaste decienniet.
Tekniska förvaltningen har den 5 juni 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag

Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska förv./mark-expl.avd.
Akten

2001.866/214

§ 83
Detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m.fl. (ny tillfartsväg),
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd med enkelt planförfarande.
Samrådstiden omfattar tiden 31 maj t.o.m. den 2 juli 2001.
Planområdet är beläget inom stadsdelen Mariedal, norr om korsningen
Ronnebyvägen/Lyckebyvägen. Föreliggande planförslag är att möjliggöra
en ny gemensam tillfart till Ekliden, Roslunden och Arla från Lyckebyvägen.
Den nya tillfartsvägen möjliggör också gästparkering i anslutning till
Eklidens huvudentré i söder.
Tekniska förvaltningen har den 5 juni 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag

Kommunstyrelsen
Tekniska förv./fast.avd.
Akten

2001.920/253

§ 84
Fastighetsförsäljning – Lösens Älmtamåla 2:3
Fastigheten Lösens Älmtamåla 2:3 som ägs av kommunen omfattar 924.570
kvm och utarrenderas till del sedan lång tid. Fastigheten är bebyggd med ett
hus i 1,5 plan om ca 150 kvm bruttoarea.
Eftersom något behov för kommunal verksamhet ej föreligger föreslås fastigheten
avstyckas så att den bebyggda delen omfattar arealen ca 15.000 kvm. Denna del
utbjudes till försäljning och resterande del arrenderas ut även i fortsättningen.
Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Jörgen Johansson (c) och Lennart
Svantesson (kd) yttrar sig.
Den borgliga gruppen, Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Jörgen Johansson
(c) och Lennart Svantesson (kd) föreslår en försäljning av hela skogsfastigheten
Älmtamåla 2:3.
Ordförande tar inte upp det borgliga förslaget till behandling då detta är ett nytt
ärende.
Claes-Urban Persson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
att hemställa hos kommunfullmäktige om försäljning av den bebyggda delen,
15.000 kvm, av Lösens Älmtamåla 2:3.

Chapmanskolan, Jennie Anderberg, Kajsa Beckman
Miljö och Kulturskolan i Sjöarp, Jessika, Daniel, Nancy, Kristian m.fl.
Kommunledningsförvaltningen
Karlskrona Kommuns hemsida
Tekniska förv./gatu.avd.
Akten

2001.210/511
2001.213/311
2001.212/317

§ 85
Svar på motioner från ungdomsparlamentet avseende:
Bilfri innerstad, höga trottoarkanter och förbättrad belysning
Karlskrona kommun har från ungdomsparlamentet, som var ett projekt i mars
2000, fått in ett antal motioner. Tre stycken är aktuella för tekniska nämnden
under gata/trafik.
-

Bilfri innerstad
Höga trottoarkanter
Gatlyktor

Tekniska förvaltningen har den 30 maj 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att motion om bilfri innerstad beaktas i kommande planering för eventuella
gågator
att motion om markering av höga trottoarkanter utföres i samråd med handikapprådet och utföres endast i anslutning till övergångsställen/gångpassager, samt
att avslå motion om gatlyktor på små stigar.
_____

Affärsverken AB
Akten

2001.434/452

§ 86
Avtal med Affärsverken rörande renhållningsdriften
Tekniska nämnden tar över huvudmannaskapet för kommunens planering och
insamling av hushållsavfall fr.o.m. den 1 januari 2002. Enligt den nya
renhållningsordningen skall kommunen omgående låta införa källsortering. En
plan finns upprättad för introduktion av den nya avfallshanteringen, som beräknas
kunna vara införd i sin helhet senast den 31 december 2003.
I enlighet med den strategi som tekniska nämnden fattade beslut om den 27 mars
2001, § 36, tecknas ett avtal med Affärsverken AB för att säkerställa kontinuiteten
under introduktionen av källsorteringen. Avtalet reglerar ansvar, omfattning och
ekonomi för driften av avfallsinsamling från hushållen under
introduktionsperioden.
Tekniska förvaltningen har den 4 juni 2001 inkommit med förslag till avtal.
T.f. förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Rune Andersson (m ), Gunilla Ekelöf (fp), Kurt Lindman (v), Jörgen Johansson
(c), Claes-Urban Persson (s) och Lola Sellberg (s) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bifogat avtalsförslag och ge t.f. förvaltningschefen i uppdrag att
teckna avtalet.
_____

§ 87
Delegationsärenden
1

Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp;
kallelse och protokoll från sammanträde den 15 maj 2001.

Anbud
Upphandling avseende
2 Konsult miljöledningssystem
3 Sanering vatten och avlopp, Allatorp
4 Fönsterputsning
Beslut
5 Upplåtelse av offentlig plats 2001
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

§ 88
Anmälningsärenden
1

Barn- och ungdomsnämndens beslut 2001-05-23, § 47;
Omförhandla hyreskontrakt avseende förskolelokaler.

2

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2001-05-09, § 174;
Detaljplaneförslag för gång- och cykelväg för delen Dalbyvägen-Trantorp, del
av fastigheten Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl. i Karlskrona
kommun, Blekinge län

3

Kommunstyrelsens beslut 2001-05-08, § 77;
Karlskrona den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet – samt
Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens EU-projekt.

4

Kommunstyrelsens fastighetsutskotts beslut 2001-04-26, § 28;
Idrottslokaler på Trossö.

5

KPMG Tekniska nämnden och Miljö- och byggnadsnämnden
Rapport avseende bokslutsgranskning per 2000-12-31.

6

Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.

7

Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.

8

Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.

9

Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.

10 Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.
11 Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.
12 Vägverket; Överklagat beslut. Länsstyrelsens i Blekinge län beslut
2001-05-11, Parkeringstillstånd för rördelshindrad.
13 Kontrollantrapport från SM-JSM-USM i terränglöpning 2001.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

§ 89
Rapporter/ informationer
Gatuchef Benny Ohlsson informerar om gatubelysningen på
infartsleden.
__
Med anledning av branden i räddningskårens gymnasiksal studeras
olika lokaliseringsalternativ för ett nyuppförande.
Byggnaden är fullvärdesförsäkrad.
Ny gymnastiksal kan vara färdigställd tidigast till kommande årsskifte.
T.f. förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
__
T.f. förvaltningschef Anders Jaryd informerar om underhåll, investeringar och
intäkter vid kommunens campingplatser, Dragsö, Sturkö, Kristianopel
och Skönstavik åren 1997-2000 med prognos för 2001.
__
Utökning av terminalområde för ny Stena-färja till Polen.
Extra sammanträde
Tekniska nämndens arbetsutskott fredagen den 6 juli 2001 kl 08.00
Tekniska nämnden fredagen den 13 juli 2001.
T.f. förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
__
Enligt kommunfullmäktiges beslut den 22 februari 2001, § 26, kommer
tekniska förvaltningen att genomföra en förprojektering för ombyggnad
av konserthuset. Kostnaden kommer att uppgå till ca 150.000 kronor.
__
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

2001-07-13

Plats och tid
Beslutande

1

Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, fredagen den 13 juli 2001,
kl 0900 – 1000
Ordförande
Percy Blom (s)
Ledamöter

John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Gun-Britt Olsson (s)
Torbjörn Allander (m)
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

Ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)

Övriga deltagare

Ersättare

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

Tjänstemän

Teknisk chef Anders Jaryd
Hamnchef Hans Håkansson

Sekreteraren

Sussie Rantil

Utses att justera

Gun-Britt Olsson

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, tisdagen den 17 juli 2001, kl 0800

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..

§§ 90- 93

Sussie Rantil
Ordförande

Justerande

………………………………….
Percy Blom
……………………………………
Gun-Britt Olsson

Tillkännagivandet av justeringen
har 2001-07-17 anslagits på
kommunens anslagstavla
betygar i tjänsten:
Sussie Rantil

2001-07-13

Kommunstyrelsen
Tekniska förv /hamn avd
Tekniska förv/ekonomi
Akten

2

2001.1120/559

§ 90
Utökning av terminalområde för ny Stena-färja till Polen
Trafiken på samtliga färjelinjer till Polen har ökat starkt under de senaste åren. Det
föreligger behov av att utöka kapaciteten, inte bara för Stena Line, utan också för
andra aktörer med färjetrafik till Polen.
Stena Line har mot bakgrund av tillväxtpotentialen och minskad sårbarhet beslutat
att från årsskiftet sätta in ytterligare ett fartyg i trafik mellan Karlskrona – Polen.
Det nya fartygets dubbla lastkapacitet ställer krav på förändringar i
terminalområdet. Ytan innanför tullområdet behöver utökas till det dubbla och
terminalytorna behöver planeras om och mer mark nyttjas söder om befintligt
hamnområde.
Kostnaderna för föreslagen utökning av terminalområdet, flyttning av
kontrollenheter, ny angöring för turistbussar m m har kalkylerats till 23,5 mkr.
Nytt hamnavtal med Stena Line innebär för perioden 2002-2003 en
nettokostnadsökning på 2,0 mkr, för år 2004 ett nollresultat och från år 2005 en
förbättring för resultatenheten som helhet genom en nettointäktsökning med c 1,3
mkr för Stena Traveller.
Beräknad byggstart den 2001-09-25. Området innanför tullområdet beräknas klart
till den 2002-01-01 och färdigställandet i sin helhet till den 2002-04-01.
Hamnchef Hans Håkansson föredrar ärendet.
Jörgen Johansson ( c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos
kommunfullmäktige att besluta
att ombudgetera de investeringsmedel på 3,0 mkr som ej utnyttjats från
investeringsbudgeten vid anläggande av färjeterminalen 1998 till ovanstående
objekt,
att anvisa ytterligare 20,5 mkr för utökning av terminalområden m m, tillsammans
23,5 mkr,
att kommunbidragsramen till verksamheten höjs från år 2002 med 2,0 mkr
motsvarande ökade nettokostnader, samt
att medge omedelbart investeringstillstånd.

2001-07-13

Kommunstyrelsen
Tekniska förv/hamn avd
Tekniska förv/ekonomi
Akten

3

2001.1119/554

§ 91
Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö
Kamm´s fiskeredskap AB har hos kommunstyrelsen ansökt om att få hyra mark i
Saltö fiskhamns södra del för etablering av varvsrörelse för mindre båtar.
Kostnader för markberedning, förstärkning av kaj och flyttning av fyr beräknas till
690 tkr, exkl moms. Kommunens investering finansieras fullt ut genom intäkter
från den föreslagna årliga arrende- och tomträttsavgälden på 65 tkr.
Synpunkter på etableringen har inhämtats från fiskerinäringen, fritidsbåtsklubbar
och Båtsam.
Hamnchef Hans Håkansson föredrar ärendet.
Kurt Lindman (v), Gun-Britt Olsson (s), Björn Brunström ( c) och Günter Dessin
(v) yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (fp), John-Erik Danerklint (s) och Roland Löfvenberg (m)
tillstyrker förvaltningens förslag.
Lennart Svantesson (kd) och Jörgen Johansson ( c) avstår från att deltaga i beslutet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos
kommunfullmäktige att besluta
att medge Kamm´s fiskeredskap AB att etablera småbåtsvarv i Saltö fiskhamns
södra del enligt redovisad projektbeskrivning,
att anvisa 690 tkr för kajförstärkning, flyttning av fyr och markberedning av
hamn- och industriområde, vilket finansieras genom årlig arrende- och
tomträttsavgäld,
att med tomträtt upplåta ett område om c 4 000 kvm av fastigheterna Karlskrona
2:1 och Saltö 2:1 till Kamm´s fiskeredskap AB, med en årlig tomträttsavgäld på 35
tkr för ändamålet småbåtsvarv m m, samt
att medelst arrende upplåta till tomträtten angränsande del av Saltö fiskhamn för
samma verksamhet mot en årlig arrendeavgift på 30 tkr.

2001-07-13

Kommunstyrelsen
Tekniska förv/fastighetsavd
Tekniska förv/ekonomi
Akten

4

2001.1055/253

§ 92
Fastighetsförsäljning – del av Psilander 58, Ö Köpmansgatan 2 (Marf-huset)
Fastigheten del av Psilander 58 är bebyggd med ett 2-3 våningshus om totalt 1 844
kvm bruttoarea. Det bokförda värdet var vid årsskiftet 410 000 kr. Fastigheten är
uthyrd i sin helhet till Fabas Gruppen.
Eftersom tekniska nämnden strävar efter att renodla fastighetsbeståndet till att
enbart omfatta fastigheter med kommunal verksamhet samt kommunfullmäktiges
krav på realisationsvinster föreslås att fastigheten försäljes.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos
kommunfullmäktige att besluta
att del av fastigheten Psilander 58, Marf-huset, säljes till Fabas Gruppen för
köpeskillingen 2,6 mkr.

2001-07-13

5

§ 93
Information – VA-utbyggnad i Skillingenäs-Grönadal
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om den information som skickats ut till
berörda fastighetsägare i Skillingenäs – Grönadal angående aktuell VA-utbyggnad
i området.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7B,
fredagen den 31 augusti 2001, kl 09.00-10.35

Beslutande

ordförande

Percy Blom (s)

1:e v ordf
2:e v ordf
Ledamöter

John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Gun-Britt Olsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Lennart Svantesson (kd)
Günter Dessin (v)
Jörgen Johansson (c)

ersättare

Sven Wallfors (m)
Anna Ottosson (m)

Tjänstemän

T.f. förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson

Sekreterare

Mariette Karlsson

Tjänstgörande

Utses att justera

Åke Håkansson

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, torsdagen den 6 september 2001, kl 13.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..

§§ 94-110

Mariette Karlsson
Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerande

……………………………………
Åke Håkansson

Tillkännagivande av justering
av § 94 har den 31 augusti
anslagits på kommunens
anslagstavla
betygar i tjänsten:
Mariette Karlsson

Tillkännagivande av justering
av § 95-110 har den 6
september anslagits på
kommunens anslagstavla
betygar i tjänsten:
Mariette Karlsson

Riksdagens Ombudsman JO
Tekniska förv./projekt. avd.
Akten

2001.89/375

§ 94
Remiss från JO
Yttrande över vad som framförs i Peter Nymans anmälan till
justitieombudsmannen
JO har i remiss daterad den 21 maj 2001 begärt yttrande av tekniska nämnden över
vad som framförs av Peter Nyman i anmälan till JO.
Anmälan avser bl.a. att få ta del av allmänna och offentliga handlingar.
Tekniska förvaltningen har den 20 augusti 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att yttra sig i enlighet med tekniska förvaltningens förslag, daterat den 20 augusti
2001, avseende begäran över vad som framförs i Peter Nymans anmälan.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2001.548/041

§ 95
Förslag till budget 2002 samt plan för åren 2003-2004
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till rubricerade.
Verksamhetsansvariga har vid ett särskilt informationssammanträde den 24 augusti
2001 redovisat förslag till budget 2002 samt plan för åren 2002-2004.
Yrkanden
Gata/trafik
Jörgen Johansson (c) med tillstyrkan av Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m),
Sven Wallfors (m), Anna Ottosson (m) och Lennart Svantesson (kd) yrkar att
bidraget till enskilda vägsamfälligheter ökas med fyra procent i stället för två
procent med anledning av minskade kostnader för Ytteröfärjan.
Konkurrensutsättning
Jörgen Johansson (c) med tillstyrkan av Rune Andersson (m) yrkar att sparkravet
på 1,1 mkr genom utökad konkurrensutsättning skall verkställas.
Produktion
Rune Andersson (m) yrkar avslag på förslag om fordonsinvestering om 1,7 mkr.
Jörgen Johansson (c), Gunilla Ekelöf (fp), Sven Wallfors (m), Lennart Svantesson
(kd), Claes-Urban Persson (s), Günter Dessin (v), John-Erik Danerklint (s) och
Sune Johansson (s) yttrar sig.
Propositioner och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen Johanssons (c)
yrkande om att bidraget till enskilda vägsamfälligheter ökas med fyra procent i
stället för två procent med anledning av minskade kostnader för Ytteröfärjan.
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställes och godkänns: Den som bifaller
Jörgen Johanssons (c) förslag röstar ja, den som bifaller förvaltningens förslag röstar
nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Lennart Svantesson
(kd), Jörgen Johansson (c), Sven-Gösta Wallfors (m) och Anna Ottosson (m).
Följande röstar nej: Percy Blom (s), John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s),
Åke Håkansson (s), Gun-Britt Olsson (s), Claes-Urban Persson (s) och Günter
Dessin (v).
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster antar nämnden förvaltningens förslag.
Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Lennart Svantesson (kd), Jörgen
Johansson (c), Sven-Gösta Wallfors (m) och Anna Ottosson (m) reserverar sig
mot beslutet.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Jörgen Johanssons (c)
yrkande att sparkravet på 1,1 mkr genom utökad konkurrensutsättning skall
verkställas. Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställes och godkänns: Den som bifaller Jörgen
Johanssons (c) förslag röstar ja, den som bifaller förvaltningens förslag röstar nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Lennart Svantesson
(kd), Jörgen Johansson (c), Sven-Gösta Wallfors (m) och Anna Ottosson (m).
Följande röstar nej: Percy Blom (s), John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s),
Åke Håkansson (s), Gun-Britt Olsson (s), Claes-Urban Persson (s) och Günter
Dessin (v).
Med 7 nej-röster mot 6 ja-röster antar nämnden förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rune Anderssons (m)
yrkande om avslag på förslag om fordonsinvestering om 1,7 mkr.
Nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Tekniska förvaltningen har den 13 augusti 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Den borglista gruppen, fp, m, c och kd yrkar bifall endast till ramarna. Beträffande
tilläggs-att-satserna avstår den borgliga gruppen från att deltaga i beslutet.

Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att
hemställa hos kommunfullmäktige
att erhålla utökad kommunbidragsram för underhållsåtgärder med 4,0 mkr år 2002
och 9,0 mkr år 2003 och 2004 i enlighet med tidigare beslutad reserv för
underhållsinsatser.
att den planerade reserven för utökat underhåll kompletteras år 2004 med
ytterligare 3,0 mkr.
att som inriktningsmål utverka en utökad ekonomisk ram för nämnden om 5 mkr i
syfte att korta underhållsintervallerna för invändigt fastighetsunderhåll.
att erhålla utökad ram för ökade kapitalkostnader med anledning av
trafikledsombyggnader vid Vedebylund/Verkövägen med 0,3 mkr år 2002 och 1,4
mkr år 2003 samt 2,3 mkr år 2004.
att erhålla kompensation i ökat kommunbidrag med 0,5 mkr från år 2002 för
minskade hamnavgifter och arrenden till följd av omdaning av oljehamnen
att erhålla utökat kommunbidrag med 0,2 mkr år 2002 för utredning av möjliga
muddertipplatser i havet.
att den planerade resultatminskningen i den avgiftsfinansierade VA-verksamheten
med 1,6 mkr år 2002 och 3,6 mkr år 2003 samt 4,9 mkr år 2004 uppnås genom
ianspråktagande av eget kapital.
att utöka investeringsramen för tekniska nämnden år 2002 med 26,1 mkr
exklusive reserv för skolbyggnationer och andra reserver utanför nämndens
initiativ. Av utökningen utgör tillbyggnaden av Järavägen 15,0 mkr
parkinvesteringar 1,4 mkr, fordonsinvestering 1,7 mkr, muddring 1,0 mkr,
utbyggnad sjöledning 4,0 mkr och klumpanslag ledningar 3,0 mkr.
År 2003 föreslås motsvarande utökning med 7,4 mkr och år 2004 med 9,3 mkr .
Tekniska nämnden föreslås i övrigt för egen del besluta
att godkänna föreliggande förslag till budget för år 2002 och plan för åren 20032004
_____

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2001.1183/026

§ 96
Kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön
Ansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren som skall se till att arbetet
kan utföras i en miljö som är tillfredsställande och betryggande. Kartläggning
av den psykosociala arbetsmiljön ska genomföras årligen av kommunens
samtliga förvaltningar med början år 2001.
Tekniska förvaltningen har under mars månad 2001 genomfört kartläggning av
den psykosociala arbetsmiljön inom förvaltningen.
Tekniska förvaltningen har den 16 juli 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Gunilla Ekelöf (fp) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna utförd kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön inom tekniska
förvaltningen
att uppdra åt förvaltningschef och respektive avdelningschef/arbetsledare att
åtgärda och följa upp de handlingsplaner som upprättats, samt
att översända resultatet summerat på förvaltningsnivå till kommunledningsförvaltningen för vidare befordran till personaldelegationen/kommunstyrelsen.
_____

Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen/gata/trafik
Akten

2001.288/312

§ 97
Svar på motion angående cykelvägar i Nättraby
I en motion daterad den 3 december 2000 till kommunfullmäktige har
Johnny Gylling (kd) och Tommy Olsson (kd) hemställt om att kommunen
skall prioritera färdigställande av cykelväg Nättraby – Karlskrona samt
planera för cykelvägar där nya villaområden skall byggas i Nättraby.
Beträffande gång-cykelväg Nättraby – Karlskrona har denna varit aktuell i flera år.
För att möjliggöra genomförandet beslutades att kommunen skulle upprätta
detaljplan för cykelvägens sträckning, vägverket svara för investeringskostnaden
samt att kommunen skulle vara huvudman för vägen och därmed svara för drift
och underhåll. Vad som bl.a. dragit ut på tiden är planfrågan då förslag till
detaljplan överklagades och ärendets handläggning överfördes till länsstyrelsen i
Kalmar län. Enligt nu erhållna uppgifter från samhällsbyggnadsförvaltningen
beräknas detaljplanen kunna antagas av miljö- och byggnadsnämnden under
augusti månad för att därefter fastställas av kommunfullmäktige.
När planfrågan är klar kan byggande påbörjas under förutsättning att man är
överens med vägverket om finansieringen. Vägverket har tidigare lovat svara för
2 mkr av byggkostnaden, men då tiden gått innebär detta att kostnaderna i nuläget
uppgår till ca 3 mkr. Resterande medel måste då tillskjutas antingen från vägverket
eller kommunen. När även denna fråga lösts bör byggstart kunna ske.
Beträffande planering av cykelvägar i Nättraby i samband med byggande av nya
villaområden kan följande sägas:
Kommunen kan inom ramen för sitt planarbete (miljö- och byggnadsnämnden)
redovisa förslag till nya gång-cykelvägar. Genomförandet kan därefter inom
exploateringsområden åläggas exploatören genom avtal. I övrigt är det aktuell
väghållare som har att avgöra genomförandet. Inom Nättraby är det då antingen
vägverket eller Nättraby vägförening där den senare normalt saknar medel för
genomförande. Om man från kommunen ser det som angeläget med visst
genomförande krävs sannolikt någon form av bidrag härför till de enskilda
väghållarna, en fråga som då bör behandlas i budgetprocessen.

Detta kräver då viss framförhållning där det klart framgår aktuella cykelvägar och
kostnaderna härför samt att de framtida underhållsfrågorna löses d.v.s. respektive
väghållare ansvarar för framtida drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har den 23 juli 2001 inkommit med förslag
till beslut i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att frågan om cykelväg Nättraby-Karlskrona skall anses besvarad genom vad som
angetts ovan
att planering av cykelvägar inom områden med enskild eller statlig väghållning
skall lösas inom ramen för kommunens planarbete, samt
att finansiering av cykelvägar inom områden med särskild väghållning skall
beaktas i kommande budgetprocess där frågan om kommunala bidrag till enskilda
väghållare kan prövas.
_____

Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen/gata/trafik
Akten

2000.1781/315
2001.440/317

§ 98
Svar på motion och skrivelse om ny gatubelysning m.m. på P-plats
intill Trädgårdsvägen i Jämjö
Börje Nilsson (s) samt fastighetsbolaget PBA har i skrivelse hemställt om
åtgärder å rubricerade P-plats:
- Gatubelysning
- Röjning
- Skyltning
Syftet är att åtgärderna skall leda till minskad skadegörelse och färre stölder.
Tekniska förvaltningen har den 31 juli 2001 inkommit med förslag till beslut
i ärendet.
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå motion om ny gatubelysning på P-plats intill Trädgårdsvägen i Jämjö
då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till gatubelysning, samt
att uppdra åt tekniska förvaltningen att utföra röjning och erforderlig skyltning å
nämnda P-plats.
_____

Ingemar Karlsson
Tekniska förvaltningen/gata/trafik
Akten

2000.1825.317

§ 99
Framställning om komplettering av belysning i Spandelstorp
Ingemar Karlsson, Spandelstorp, har i skrivelse daterad den 19 november 2000
hemställt om komplettering av belysning på gångväg i grönområde mellan
Konstnärsvägen och Spandelstorps allé. Som skäl anföres att gångvägen nyttjas av
många bussresenärer och att belysningen skulle innebära att stölder och
skadegörelse skulle minska.
Tekniska förvaltningen har den 19 juli 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå framställning från Ingemar Karlsson om utökad belysning på gångväg i
Spandelstorp då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till
gatubelysning.
_____

Berntorp-Tornby vägsamfällighet
Tekniska förvaltningen/gata/trafik
Akten

2001.756/317

§ 100
Ansökan om vägbelysning – Berntorp-Tornby vägsamfällighet
Rubricerad vägsamfällighet har i skrivelse daterad den 6 maj 2001 hemställt om
gatubelysning å ca 1,5 km av sin väg (ca sju ljuspunkter).
Tekniska förvaltningen har den 31 juli 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå framställning från Berntorp-Tornby vägsamfällighet om ny
belysning då kostnaderna ej ryms inom ramen för anslagna medel till
gatubelysning.
_____

Kjell Ström
Tekniska förvaltningen/gata/trafik
Akten

2000.37/317

§ 101
Komplettering av belysning intill gc-väg vid Havgårdsvägen
Kjell Ström, Nättraby, har i skrivelse föreslagit en komplettering av rubricerade
gatubelysning. Som skäl anföres bl.a. att det är mörkt intill Sydkrafts transformatorstation.
Tekniska förvaltningen har den 2 augusti 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå framställningen om utökad gatubelysning intill gc-väg vid
Havgårdsvägen i Nättraby, då kostnaderna ej ryms inom anslagna medel för
gatubelysning.
_____

Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen/park
Akten

2001.111/823

§ 102
Svar på motion angående belysning av gångstråk i Nättraby
Kristdemokraterna har genom Johnny Gylling (kd) och Tommy Olsson (kd)
inlämnat en motion med förslag om att ett gångstråk från Nättraby centrum
utefter Nättrabyån till Tallholmens båtplats förses med belysning.
Tekniska förvaltningen har den 6 augusti 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå motion om belysning av gångstråk i Nättraby då kostnaderna ej ryms
inom nuvarande ekonomiska ramar.
_____

Kommunfullmäktige
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighet
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2001.1208/291

§ 103
Ändring och tillbyggnad av Sunnadalskolan
Kommunstyrelsen gav den 6 april 1999 tekniska nämnden tillstånd att påbörja
förprojekteringen av ombyggnad av Sunnadalskolan till en modern F-9 skola enligt
Lpo 94.
Arbetet startade under hösten 1999 och har bedrivits fram till maj månad år 2001
och har resulterat i ett förslag som innebär en om- och tillbyggnad av totalt ca
7.400 m2 byggnadsyta.
Efter ombyggnaden kommer Sunnadalskolan att få ca 490 elever i åldern 9-16 år.
Byggnadsarbetena beräknas starta i september 2001 och vara färdigställda i sin
helhet i mars 2003.
Preliminär kostnadsberäkning uppgår till 34 mkr. I samband med etappindelning
av entreprenaden uppstår kostnader för omflyttningar, provisoriska anordningar
m.m.. Dessa kostnader har beräknats till 0,5 mkr.
Tekniska förvaltningen har den 2 juli 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Claes-Urban Persson (s) och Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Gunilla Ekelöf (fp) yrkar återremiss av ärendet.
Ordförande yrkar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Nämnden beslutar att ärendet skall avgöras vid dagens sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar under förutsättning av barn- och ungdomsnämndens
beslut om förslag till ombyggnad föreslå kommunfullmäktige besluta
att anvisa 34 mkr till om- och tillbyggnad av Sunnadalskolan
att anvisa 0,5 mkr till övriga kostnader, samt
att besluta om omedelbart ingångsättningstillstånd för projektet.
_____

Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen/mark- och exploatering
Akten

2001.1057/253

§ 104
Upphörande av tomträtt för, samt försäljning av, fastigheten Saltö 2:3
Kommunen upplät 1999 fastigheten Saltö 2:3, belägen i norra delen av Saltö
fiskhamn, med tomträtt till företaget Saltö Kaj AB. I tomträttsavtalet finns en
option där kommunen förbinder sig att intill år 2004 försälja fastigheten i sin
helhet till företaget.
Saltö Kaj AB har nu begärt att få utnyttja sin optionsrätt och köpa fastigheten i
sin helhet.
Tekniska förvaltningen har den 23 juli 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta
att tomträtten för fastigheten Saltö 2:3 upphör genom överenskommelse med
tomträttshavaren Saltö Kaj AB, samt
att fastigheten Saltö 2:3 direkt därefter överlåtes och försäljes till Saltö Kaj AB
mot en köpeskilling av 328.000 kronor.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploatering
Akten

1999.503/214

§ 105
Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 i Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan är utställd för granskning under tiden 2 juli t.o.m.
30 juli 2001.
Planområdet är beläget mellan Lyckeby centrum och stormarknaden
Amiralen. Det gränsar i sydväst mot Slottsbackarna, i nordost mot
befintlig bostadsbebyggelse och i sydost mot Gamla Slottsvägen.
Kommunen är huvudsaklig markägare.
Planförslaget syftar främst till att skapa byggrätter för stormarknadsliknande handel, kontor och icke miljöstörande småindustri i nära anslutning till
Amiralen.
Förslaget medger vidare en omdisponering och förbättring av buss-, trafik- och
parkeringssituationen med utökade P-ytor mellan Amiralen och Stationsvägen.
Tekniska förvaltningen har den 6 augusti 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploatering
Akten

2000.1926/214

§ 106
Detaljplan för del av Verstorp 2:14 m.fl. ”Skärva by,” Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd under tiden 25 juni t.o.m. den 13
augusti 2001.
Planområdet är beläget utmed Gamla Landsvägen i Nättraby, öster om Dalby.
Förslag till detaljplan har tidigare behandlats av tekniska nämnden under programsamrådet. Föreliggande förslag är att den då föreslagna bebyggelsen söder om
Gamla Landsvägen utgår med hänsyn till remissvaren.
För området planeras ca 60 bostäder norr om Gamla Landsvägen samt viss
verksamhet i anslutning till ett bytorg.
Tekniska förvaltningen har den 6 augusti 2001 inkommit med förslag till beslut i
ärendet.
De synpunkter förvaltningen har är att dels bredden på det interna vägnätet är ej
klart uttryckt och förvaltningen anser att det skall vara minst 5,5 m belagd bredd
med hänsyn till framkomlighet och sikt då vägen är kurvig samt att busshållplatsen
vid västra entrén skall utformas/placeras så att tillfredsställande sikt erhålles vid
utfart, entré och hållplats. Minst 5,5 m´s belagd bredd är det inom övriga exploateringsområden.
Tekniska nämnden beslutar
att ta ovanstående som eget yttrande över detaljplaneförslaget.
_____

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2001.844/160

§ 107
Yttrande över förslag till säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
Tekniska förvaltningen har anmodats att avge yttrande och får anföra följande:
Tekniska förvaltningen delar i allt väsentligt utredarens förslag och ställer sig
positiv till förslaget.
Förslaget kommer att kräva både personella och ekonomiska resurser för analys
och uppföljning av förvaltningens verksamhet. Dessa kan för närvarande inte fullt
ut överblickas.
Tekniska nämnden beslutar
att avge ovanstående yttrande över förslaget till säkerhetspolicy för Karlskrona
kommun.
_____

§ 108
Delegationsärenden
1 Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 juni 2001
Anbud
Upphandling avseende
1 Målningsprojekt 2
Beslut
1 Förändring av attestuppdrag till följd av organisationsförändring
dnr 2001.997/002
Personal
1 Tidsbegränsad anställning som vik förvaltningschef fr.o.m. den
1 juni 2001 och tills annat beslut fattas.
2 Tidsbegränsad anställning som vik förvaltningschef fr.o.m. den
16 juli t.o.m. den 5 augusti 2001.
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

§ 109
Anmälningsärenden
1

Miljö- och byggnadsnämnden 2001-06-13, § 253
Detaljplan för delar av fastigheterna Lyckeby 2:15 och 5:8, smådjurskliniken,
Lyckeby

2 Miljö- och byggnadsnämnden 2001-06-13, § 254
Detaljplan för del av Nättraby 23:1 m.fl. (Nättraby gamla vattentorn)
3

Äldrenämnden 2001-06-19, § 34
Uppdrag omstrukturering av verksamhet Rosenborgs kök

4

Jämställdhetskommittén, 2001-05-22, § 9
Information från nätverksledarna

5

Jämställdhetskommittén, 2001-05-22, § 10
Förslag till beslut utifrån yttranden över rapporten ”Åsikter och tankar om
”framtiden”

6

Tekniska nämndens trafikutskott, 2001-06-20, § 50
Svar på motioner från ungdomsparlamentet avseende: Bilfri innerstad, höga
trottoarkanter och förbättrad belysning

7

Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 76
Årsredovisning för Karlskrona kommun 2001

8

Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 77
Revisionsberättelse för 2000 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ

9

Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 78
Karlskrona – Den internationella kommunen, handlingsplan för det
internationella arbetet - samt
Svar till kommunrevisionen om granskning avseende kommunens
EU-projekt

10 Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 79
Försäljning av del av Sågverket 12 i Karlskrona till HSB,
Bostadsrättsföreningen Blå Port
11 Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 80
Förvärv av förskolorna Östra Rödeby 2:326, Hammarby 5:309 och del av
Smörblomman 6
12 Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 81
Karlskrona kommuns IT-vision
13 Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 83
Ny idrottsanläggning vid Sunnadalskolan
14 Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 84
Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2001
15 Kommunfullmäktige 2001-05-31, § 85
Direktiv för budget år 2002 och planer 2003-2004
16 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 95
Svar på motion ”Gör Karlskrona till en fossilbränslefri kommun”
17 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 100
Hem PC-paket – ett datorerbjudande för att vidga datakunskaperna
18 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 102
Delårsbokslut den 30 april 2001 – Karlskrona kommun och
kommunkoncernen
19 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 101
Avgiftspolicy för kopior, bevis och registerutdrag m.m.
20 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 104
Svar på motion om trafikproblemlösning som ger nya ytor
21 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 107
Svar på motion om inrättande av kommunal garanti
22 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 108
Svar på motion ”Gör Ronnebygatan till gågata”
23 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 110
Svar på motion om turismen på Sturkö
24 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 111
Svar på motion om sophämtning från hushållen

25 Kommunfullmäktige 2001-06-20, § 112
Svar på motion om bussficka vid Holmsjö skola
26 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-06-06
Stopplikt vid färd på enskilda vägen K 1 före utfart på länsväg 672
(södra utfarten)
27 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-06-26
Hastighetsbegränsning 50 km/tim på länsväg 729 norr om Kestorp
28 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-06-26
Hastighetsbegränsning 70 respektive 90/km/tim på E 22, Jämjö
29 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-07-05
Hastighetsbegränsning 50 km/tim på enskilda vägen K 422 (Orranäs gata)
30 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-0711
Hastighetsbegränsning 70 km/tim (förlängning) på E22 vid Vallby backe
31 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-06, dnr 126-3731-01
Lokala trafikföreskrifter inom Karlskrona kommun
32 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-11, dnr 126-4017-01
Överklagande av tekniska nämndens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
33 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-11, dnr 126-4018-01
Överklagande av tekniska nämndens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
34 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-11, dnr 126-4019-01
Överklagande av tekniska nämndens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
35 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-11, dnr 126-4020-01
Överklagande av tekniska nämndens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
36 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-11, dnr 126-4021-01
Överklagande av tekniska nämndens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
37 Länsstyrelsen i Blekinge län 2001-07-11, dnr 126-4022-01
Överklagande av tekniska nämndens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
38 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-06-28
Tillstånd till mellanlagring av farligt avfall Oljehamnen 2

39 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-07-23
Avlysning av vattenområde Stumholmskanalen 010822-011115
40 Länsstyrelsen Blekinge län 2001-06-26
Anmälan enligt 9 kap 6 § miljöbalken om byte av fällningskemikalie på
Koholmens avloppsreningsverk
41 Länsstyrelsen
Blekinge läns författningssamling 10 FS 2001:38
Lokala trafikföreskrifter inom Karlskrona kommun
42 Länsstyrelsen
Blekinge läns författningssamling 10 FS 2001:39
Kungörelse – lokal trafikföreskrift avseende tättbebyggt område
43 Vägverket 2001-06-11, dnr TR 10 A 2001:7524
Överklagande av länsstyrelsens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
44 Vägverket 2001-07-13, dnr TR 10 A 2001:4709
Överklagande av länsstyrelsens beslut angående parkeringstillstånd för
rörelsehindrad
45 Vägverket, 2001-06-20
Beslut särskild drift enskilda vägar
46 Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen, rotel 8, 2001-07-11, M 167-01
Ansökan i miljömål
47 Tekniska förvaltningen – Tallebryggans Båtklubb, dnr 2001.1201/825
Avtal 010501-040430
48 Överklagande av tekniska nämndens trafikutskotts beslut 2001-06-20 § 48
avseende hemställan om förändring av busstrafik i villaområdet Spandelstorp
49 Revisionen
Granskning av upphandlingsverksamheten (FA 2001)
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

§ 110
Rapporter/information
Anders Jaryd redovisar förteckning över brandlarm, inbrottslarm och
passagesystem i kommunala byggnader.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____

2001-09-18

Plats och tid

Nättrabyskolan, tisdagen den 18 september 2001,
kl 13.45 – 14.45

Beslutande

Ordförande

Percy Blom (s)

1:e v ordf.
2:e v ordf.
Ledamöter

John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m)
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

Ersättare

Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Kurt Lindman (v)

Övriga deltagare

Ersättare

Sune Johansson (s)
Anna Ottosson (m)

Tjänstemän

T.f. förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Projektledare Lars-Håkan Winkler
Projekteringschef Jan-Anders Glantz

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Torbjörn Allander

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, tisdagen den 25 september 2001, kl 07.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..

1

§§ 111 - 121

Mariette Karlsson
Ordförande

Justerande

………………………………….
Percy Blom
……………………………………
Torbjörn Allander

Tillkännagivandet av justeringen
har 2001-09- 25 anslagits på
kommunens anslagstavla
betygar i tjänsten:
Mariette Karlsson

2001-09-18

Jämställdhetskommittén
Tekniska förvaltningens jämställdhetsombud
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2

2000.488/141

§ 111
Svar på remiss – Rapport ”Åsikter och tankar om framtiden”
Tekniska nämnden har fått i uppdrag att inkomma med yttrande över
rapporten ”Åsikter och tankar om framtiden”, som är en sammanställning
av synpunkter från ungdomar mellan 19 och 25 år lämnade i samband med
en enkätundersökning som genomförts av ”Lokalt resurscentrum för
kvinnor i Karlskrona”.
Rapporten är indelad i avsnitt. Tekniska förvaltningen har den 27 augusti
2001 kommenterat de avsnitt som på något sätt berör tekniska
förvaltningens verksamhet. De avsnitt som kommenterats är arbete, barn
och ungdom, miljö, näringsliv, turism, stads- och samhällsplanering
samt säkerhet.
Att göra Karlskrona till en attraktiv kommun är en viktig fråga för alla,
inte bara för ungdomarna. Många av de synpunkter som lyfts fram i
rapporten är viktiga och avgörande för att skapa den attraktiva kommunen
med en bra livsmiljö. Med tanke på framtida rekryteringssituation för
Karlskrona kommun som arbetsgivare är det mycket viktigt att kunna locka
till sig ungdomar.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens yttrande, daterat den 27 augusti 2001,
och översända detsamma till kommunens jämställdshetskommitté.
_____

2001-09-18

Ringögrannar i Samverkan
Tekniska förvaltningen gata/trafik
Akten

3

2000.1723/315

§ 112
Trafik- och säkerhetsproblem i området Södra Ringö
I en skrivelse har Ringögrannar i Samverkan anhållit om att kommunen
iordningställer en parkeringsplats på naturområdet utmed Havstrutsvägen.
Den nu gällande detaljplanen för området medger ej utbyggnad av
allmän eller reserverad parkering.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde den 12 december 2001,
§ 146, återremitterat ärendet till tekniska förvaltningen för ytterligare
utredning i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen och boende
inom området.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har den 8 januari 2001 avgivit förslag
angående eventuellt anläggande av p-platser på Södra Ringö.
Ringögrannar i Samverkan har i yttrande den 12 juli 2001 vidhållit
att kommunen skall bygga och finansiera gästparkeringar till området.
Tekniska förvaltningen har den 13 augusti 2001 inkommit med förslag
till beslut i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att avslå framställningen om att med allmänna medel anordna parkering
i området Södra Ringö, samt
att kommunen ställer sig positiv till att gemensamhetsanläggning för
kvartersparkering inrättas av de boende och att kommunen då avstår
mark för ändamålet, under förutsättning att de boende även svarar för
erforderlig planändring.
_____

2001-09-18

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ekonomi
Akten

4

2001.1218/007

§ 113
Yttrande över granskning av upphandlingsverksamheten
Tekniska förvaltningen har tagit del av KPMG:s rapport om
granskningen av upphandlingsverksamheten och de förtroendevaldas slutsatser och rekommendationer med anledning av
rapporten.
Tekniska förvaltningen biträder uppfattningen att de sex påpekanden
de förtroendevalda revisorerna gör är viktiga målsättningar för det
fortsatta arbetet med utvecklingen av upphandlingsverksamheten.
Tekniska förvaltningen har den 3 september 2001 inkommit med
förslag till beslut i ärendet.
Jörgen Johansson (c), Lola Sellberg (s), Rune Andersson (m) och
Kurt Lindman (v) yttrar sig.
Upphandlingsenheten inbjudes att informera tekniska nämnden vid
något kommande sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna tekniska förvaltningens yttrande daterat den 3 september
2001 och översända detsamma till kommunstyrelsen.
_____

2001-09-18

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/ekonomi
Akten

5

2001.411/042

§ 114
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001
Tekniska förvaltningen redovisar budgetuppföljning per den 31 augusti
2001.
Bengt Eriksson informerar.
Rune Andersson (m) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att arbeta med budgetstyrningen
enligt redovisad målsättning, samt
att godkänna budgetuppföljningen och delårsbokslutet per den 31 augusti 2001.

2001-09-18

Kommunstyrelsen
Tekniska förv/hamn avd
Tekniska förv/ekonomi
Akten

6

2001.1120/559

§ 115
Begäran om igångsättningstillstånd för utbyggnad vid Verkö färjeterminal
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutade den 14 respektive den
30 augusti 2001 (§§ 122 och 128) anvisa medel för finansiering av utbyggnaden
på Verkö. Samtidigt beslutades att tekniska nämnden, innan arbetena påbörjas,
skall lämna igångsättningstillstånd och översända underlaget till kommunstyrelsen för kännedom.
Tekniska förvaltningen har den 5 september 2001 inkommit med förslag till
beslut i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att påbörja utbyggnad av mark och lokaler i färjehamnen på Verkö.

2001-09-18

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2001.1348/253

§ 116
Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom
detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1
Tekniska förvaltningen har under längre tid förhandlat med intressenter för
att om möjligt etablera ett affärscenter i form av s.k. storbutiker på del av
fastigheten Lyckå 1:1.
Förhandlingarna har resulterat i att förvaltningen träffat ett köpe- och
exploateringsavtal med ett affärsetableringsföretag om både köp av mark
och exploatering för ett större affärscenter under förutsättning av att
detaljplanen vinner laga kraft. Avtalet är formulerat så att planområdet
kommer att bära sina egna infrastrukturkostnader.
Tekniska förvaltningen har den 5 september 2001 inkommit med förslag
till beslut i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka avtalet.
_____

7

2001-09-18

8

§ 117
Delegationsärenden
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 14 augusti 2001
Anbud
Upphandling avseende
Inköp av 1 st fabriksny traktor
Försäljning lägenhet Herrgårdsvägen 1 K, Hästö
Beslut
Beslutsattestant inom verksamhet renhållning fr.o.m. den 17 augusti 2001
dnr 2001.1254.002
Personal
Förlängning av tidsbegränsad anställning som hamnarbetare fr.o.m. 1 september
t.o.m 30 september 2001
Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

2001-09-18

9

§ 118
Anmälningsärenden
1 Miljö- och byggnadsnämnden 2001-08-15, § 318
Detaljplan för del av Karlskrona 6:59 och 6:60 m.fl. (Kungsmarksplan)
2 Kommunstyrelsen 2001-08-14, § 129
Förenkla för kommunmedborgarna att betala sina räkningar genom att erbjuda
”Autogiro”
3 Växjö Tingsrätt, Miljödomstolen rotel 11. Dom 2001-08-27
Ansökan om att få utföra oljeavskiljare i Lillån, omedelbart uppströms dess
utlopp i Lyckebyån
4

Vägverket 2001-08-13
Beslut angående statsbidrag till Ytteröfärjan

Tekniska nämnden beslutar
att lägga sammanställningen till dagens protokoll.
_____

2001-09-18

10

§ 119
Rapporter/information
1

Analys av sent betalda leverantörsfakturor, daterad den 3 september 2001
Analysen visar att tekniska förvaltningen betalar 99 % av alla
fakturor i tid.

2

Ändring och tillbyggnad av Sunnadalskolan till F-9 skola
Projektledare Lars-Håkan Winkler informerar.

3

John-Erik Danerklint (s) informerar om åtgärder som kommer att vidtagas på
övergångsställen som idag är otydliga.

4

Etablering av affärscenter inom detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.

2001-09-18

Tekniska förvaltningen/personal
Akten

2001.1350/023

§ 120
Tillsättande av tjänst som produktionschef och tillika avdelningschef
för tekniska förvaltningens produktionsavdelning
Nuvarande produktionschef, Kerstin Martinsson, har sagt upp sig från och
med den 15 oktober 2001.
Tjänsten har varit utannonserad internt och sex ansökningar har inkommit.
Förhandling har genomförts i enlighet med MBL § 11.
Tekniska förvaltningen har den 10 september 2001 inkommit med förslag till
beslut i ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att utse Lars-Håkan Winkler, 450108-3358, till produktionschef och tillika
avdelningschef för produktionsavdelningen med tillträdesdatum den 1 oktober
2001.
_____

11

2001-09-18

12

§ 121
Övriga frågor
1

Sven Wallfors (m) ställer fråga om nyuppförande av gymnastiksal efter
branden i räddningskårens gymnastiksal.
T.f. förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.

2

Utökad kapacitet vid Verkö färjeterminal
Sven Wallfors (m) ställer fråga om planerade åtgärder för att minska
bullret på Verkövägen. Frågan bör ställas till samhällsbyggnadsförvaltningen.

3

Lennart Svantesson (kd) framför en eloge till tekniska förvaltningen för en
väl planerad och utförd cirkulationsplats vid Amiralen.

_____

2001-10-16

Plats och tid

Oskarsvärn, tisdagen den 16 oktober 2001,
kl 13.30-15.00.

Beslutande

Ordförande

Percy Blom (s)

1:e v ordf.
2:e v ordf.
Ledamöter

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

Tjänstgörande

Ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)

Närvarande

Ersättare

Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Anna Ottosson (m)
Kurt Lindman (v)
David Nilsson (kd)
Björn Brunström (c)

Tjänstemän

T.f. förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Gatuchef Benny Ohlsson
Upphandlingschef George Ramström § 122

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Roland Löfvenberg

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, måndagen den 22 oktober 2001 kl 16.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 122 - 130

1

2001-10-16

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2001-10-16

Anslaget under tiden

2001-10-23 – 2001-11-12

Förvaringsplats för
protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

.......................................................
Mariette Karlsson

2

2001-10-16

§ 122
Information
Upphandlingschef George Ramström informerar
om Karlskrona kommuns upphandlingsverksamhet.
_____

3

2001-10-16

Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

4

2000.1823/001

§ 123
Yttrande över förslag till ändrad organisation för icke nämndspecifik
administration
Kommunledningsförvaltningen har med skrivelse den 13 september 2001
översänt KS genomförandegrupps förslag till ändrad organisation för icke
nämndspecifik administration för yttrande senast den 22 oktober 2001.
Förslaget syftar till att skapa en organisation som minskar sårbarheten, ökar
samordningen och tryggar kompetensutvecklingen/rekryteringen inom
kommunens samlade administrativa verksamheter.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 september 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (fp) med tillstyrkan av Rune Andersson (m), Torbjörn
Allander (m), Roland Löfvenberg (m), Lennart Svantesson (kd) och
Jörgen Johansson (c) yrkar bifall till förvaltningens förslag till yttrande,
samt som tilläggsattsats att uttala ett stöd för nätverkslösningar gällande
samtliga berörda personalgrupper.
Ordförande med tillstyrkan av John-Erik Danerklint (s), Ragnar Lindoffsson
(s), Åke Håkansson (s), Kjell Johansson (s), Claes-Urban Persson (s) och
Günter Dessin (v) yrkar att tekniska nämnden med beaktande av tekniska
förvaltningens yttrande beslutar ställa sig bakom kommunledningsförvaltningens förslag till organisationsförändring.
Propositioner och beslut
Proposition ställs på Gunilla Ekelöfs m.fl. yrkande mot ordförandens m.fl.
yrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt ordförandens m.fl. yrkande.

2001-10-16

5

Votering begärs.
Följande voteringsproposition uppställs och godkänns: Den som bifaller
ordförandens m.fl. förslag röstar ja, den som bifaller Gunilla Ekelöfs
m. fl. förslag röstar nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Åke Håkansson (s),
Claes-Urban Persson (s), Günter Dessin (v), Ragnar Lindoffsson (s),
Kjell Johansson (s) och ordföranden.
Följande röstar nej: Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m), Torbjörn
Allander (m), Roland Löfvenberg (m), Lennart Svantesson (kd) och
Jörgen Johansson (c).
Tekniska nämnden beslutar med sju ja-röster mot sex nej-röster enligt
ordförandens m.fl. yrkande.
Tekniska nämnden beslutar
att med beaktande av tekniska förvaltningens yttrande ställa sig bakom
kommunledningsförvaltningens förslag till organisationsförändring.
_____

2001-10-16

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

6

2000.738/214

§ 124
Detaljplan för Skavkulla 1:2, Nättraby
Rubricerad detaljplan är utställd för granskning under tiden 17 september
t.o.m. 15 oktober 2001.
Planen syftar till att göra det möjligt att uppföra tolv, friliggande,
bostadshus.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 24 september 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att för sin del tillstyrka föreliggande planförslag, samt
att exploateringsavtal skall tecknas innan detaljplanens antagande.
_____

2001-10-16

Urban Sylvan
Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen
Lokala trafikföreskrifter/liggaren
Akten

7

2001.983/512

§ 125
Trafiksäkerhetsåtgärder på Galgamarken
I tre skrivelser, daterade den 12 juni 2001, 3 juli 2001 och 17 juli 2001 har
Urban Sylvan framfört synpunkter på trafiksäkerheten på Galgamarken samt
förslag på hur säkerheten kan förbättras, bl.a. hastighetsbegränsning 30 km/tim.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 augusti 2001 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Förslaget innebär att huvudstråket genom området utformas i princip enligt
anvisningar i Svenska Kommunförbundets ”Lugna gatan”. Åtgärderna kombineras
med särskild hastighetsbegränsning 30 km/tim. Skyltarna placeras i bågar i
anslutningar till området.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 11 september 2001, § 62, beslutat föreslå
tekniska nämnden fastställa lokal trafikföreskrift.
Åke Håkansson (s), Gunilla Ekelöf (fp), Claes-Urban Persson (s), Lennart
Svantesson (kd) och Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att fastställa följande lokala trafikföreskrift
Bostadsområdet Galgamarken (Gyllenstjärnas väg, Domarevägen, Fogdevägen,
Snapphanevägen och Utridarevägen).
Hastighetsbegränsning 30 km/tim.
Föreskriften gäller på prov sex månader efter skyltdatum.

2001-10-16

Lagrum: Trafikförordningen (1998:1276) 3 kap 17 § andra stycket.
Beslutet kungöres med vägmärken och träder i kraft när sådan kungörelse ägt
rum.
att hastighetsdämpande åtgärder i syfte att begränsa medelhastigheten till max
30 km/tim skall utföras, samt
att effekterna av åtgärder enligt att-sats 1 och 2 skall utvärderas efter sex
månader.

8

2001-10-16

Tekniska förvaltningen/utredare staben
Akten

9

2001.1491/429

§ 126
Försöksverksamhet med alternativa drivmedel, delrapport
Kommunfullmäktige har i § 192/2000 beslutat ge tekniska nämnden i uppdrag att
på nytt inleda försöksverksamhet med alternativa drivmedel. Beslutet har senare
kompletterats med en begäran om en redovisning i ärendet senast den 15 oktober
2001.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 september 2001 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärenden med anledning av att planer finns på att höja skatten på
etanol.

2001-10-16

§ 127
Anmälan av delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 11 september 2001
Anbud
Upphandling avseende
Renovering stöd Stumholmsbron
SMHI-tjänster under tiden 2001-11-01—2002-03-31
Kajförstärkning Saltö
Beslut
Skadeståndsanspråk, dnr 2001.1412/311
Skadeståndsanspråk, dnr 2001.1073/311
Skadeståndsanspråk, dnr 2001.993/311
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

10

2001-10-16

§ 128
Meddelanden
1

Barn- och ungdomsnämnden 2001-08-22, § 73
Omförhandlat hyreskontrakt avseende förskolelokal Saleboda
förskola/fritidshem

2

Barn- och ungdomsnämnden 2001-08-22, § 70
Om- och tillbyggnad av Sunnadalskolan

3

Länsstyrelsens beslut 2001-09-17, dnr 126-2488-01 avseende
fråga om hastighetsbegränsning på Brändaskärsvägen i Torhamn

4

Miljö- och byggnadsnämnden 2001-09-10 § 354
Detaljplan för del av Lyckå 1:1, del av Vedeby 8:7 m.fl. i Lyckeby

5

Miljö- och byggnadsnämnden 2001-09-10 § 356
Detaljplan för Aspö 5:68 m.fl. (väster om Madviken)

6

Miljö- och byggnadsnämnden 2001-09-10 § 357
Detaljplan för del av Gälbgjutaren 8 m.fl. (ny tillfartsväg)

7

Miljö- och byggnadsnämnden 2001-09-10 § 365
Remissvar; Tillståndsansökan angående vattenverksamhet vid
Johannishusåsen, mål nr M 167-01

8

Länsrättens beslut 2001-08-31, Mål nr 662-01 E
Överklagat beslut, tekniska nämnden 2001-05-28 § 80,
ansökan om att få begagna offentlig plats för uppställning av ett öltält
under evenemanget Sail 2001

9

Vägverket
Beslut särskild drift enskilda vägar, beslutsdatum 2001-09-07

10 Vägverket beslut 2001-09-14, TR10A 2001:20358
Överklagat beslut angående parkeringstillstånd för rörelsehindrad

11

2001-10-16

11 Tackskrivelse
Svenska Kryssarklubben, Blekingekretsen, ett hjärtligt tack för all hjälp
i samband med båtmöte i Karlskrona den 20 – 22 juli 2001
12 Länsrättens beslut 2001-09-14, Mål nr 680-01 E
Överklagat beslut, tekniska nämnden 2001-07-13, § 91
etablering av småbåtsvarv i Saltö fiskhamns södra del m.m.
13 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 127
Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstiden
Tillgång – efterfrågan på en jämställd personal
14 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 128
Begäran om tilläggsanslag för att finansiera utökning av terminalområdet för
ytterligare färja till Polen
15 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 129
Uppförande av båtserviceanläggning på Saltö
16 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 131
Försäljning av del av Psilander 58 (Marf-huset)
17 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 132
Försäljning av den bebyggda delen av Lösens Älmtamåla 2:3
18 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 134
Folkhälsoarbetet i Karlskrona kommun
19 Kommunfullmäktige 2001-08-30 § 139
Svar på motion om Lyckebys gästgiveritraditioner
20 Länsstyrelsens beslut 2001-09-24, 220-4855-01, avseende
tillstånd till schaktning för fjärrvärme inom fast fornlämning,
RAÄ 77, i Karlskrona kommun
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1/01 – 20/01.
_____

12

2001-10-16

13

§ 129
Information
Tekniska förvaltningen, redovisning av trenden i underhållsnivåerna åren 19902001, föredras av förvaltningsekonom Bengt Eriksson.
_____

2001-10-16

14

§ 130
Övriga frågor
1

Utökad kapacitet vid Verkö färjeterminal
Sven Wallfors (m) ställer fråga om planerade åtgärder för att minska
bullret på Verkövägen.
Frågan besvaras av t.f. förvaltningschef Anders Jaryd och gatuchef
Benny Ohlsson.

2

Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande betalningsansvar för
gatubelysning.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.

3

Lennart Svantesson (kd) ställer fråga beträffande vägbelysning vid
E22 vid Vallby backe.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.

4

Gunilla Ekelöf (fp) ställer fråga beträffande skrivelse från Steinert
Ingemarsson angående hemställan om förändring av busstrafik i villaområdet
Spandelstorp.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.

5

Roland Löfvenberg (m) tackar tekniska förvaltningen för en trevlig information
i samband med studiebesök vid Koholmens reningsverk och ställer samtidigt
en fråga beträffande underhåll vid anläggningen.
T.f. förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.

6

Ordförande ställer fråga beträffande aktivering av Rödeby Vägförening.
Gatuchef Benny Ohlsson besvarar frågan.

7

Roland Löfvenberg (m) framför en eloge till tekniska förvaltningen för bra
vägunderhåll på Gamla Infartsleden, Borgmästarekajen och Blåportsgatan.

_____

2001-11-13

Plats och tid

Ruthensparre, tisdagen den 13 november 2001,
kl 13.30-15.35

Beslutande

Ordförande

Percy Blom (s)

1:e v ordf.
2:e v ordf.
Ledamöter

John-Erik Danerklint (s)
Gunilla Ekelöf (fp)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Gun-Britt Olsson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Torbjörn Allander (m) 14.00-14.45 §§ 131-134
Roland Löfvenberg (m)
Günter Dessin (v) 14.15-15.35 §§ 134-139
Lennart Svantesson (kd)
Jörgen Johansson (c)

Tjänstgörande

Ersättare

Ragnar Lindoffsson (s) §§ 131-133
Sven Wallfors (m) §§ 135-139

Närvarande

Ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Anna Ottosson (m)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd 14.00-14.25, 15.00-15.35
Gatuchef Benny Ohlsson
Renhållningschef Karl-Johan Svärd 14.00-14.45

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Lennart Svantesson

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, måndagen den 19 november 2001 kl 13.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lennart Svantesson

§§ 131 - 139

1

2001-11-13

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2001-11-13

Anslaget under tiden

2001-11-19 – 2001-12-10

Förvaringsplats för
protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

.......................................................
Mariette Karlsson

2

2001-11-13

Samtliga nämnder
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2001.1494/100

§ 131
Sammanträdesplan 2002 för tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen har den 20 november 2001 lämnat
förslag till sammanträdesplan för tekniska nämnden.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2002.
_____

3

2001-11-13

Tekniska förvaltningen/gatuavdelningen
Kommunens revisorer
Förvaltningsjurist Ulf Åman
Akten

4

2001.1587/002

§ 132
Delegation av beslutsrätt enligt lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Karlskrona kommun
Enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
§ 5 har tekniska nämnden möjlighet att besluta om undantag från i
paragrafen angivna torghandelstider.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 oktober 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att delegera beslutsrätten avseende undantag från torghandelstider i
enlighet med § 5 i lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona
kommun till förvaltningschefen med rätt att vidaredelegera.
_____

2001-11-13

Tekniska förvaltningen/renhållningschefen
Akten

5

2001.434/452

§ 133
Förslag till renhållningstaxa 2002
Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2001 att tekniska nämnden
från och med den 1 januari 2002 har ansvaret för kommunens hushållsavfall. Tekniska förvaltningen har den 20 juni 2001 ingått ett avtal med
affärsverken som förlänger affärsverkens totala åtagande för kommunens
hushållsavfall längst till den 31 december 2003. I åtagandet ingår även
framarbetande av budget och taxa.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 oktober 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (fp) med tillstyrkan av ordföranden, yrkar återremiss
samt att beslutsrätten skall vidaredelegeras till arbetsutskottet.
Rune Andersson (m), Claes-Urban Persson (s), Jörgen Johansson (c),
Torbjörn Allander (m) och Roland Löfvenberg (m) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet, samt
att delegera beslutsrätten avseende renhållningstaxa 2002 till
arbetsutskottet.
_____

2001-11-13

Tekniska förvaltningen/renhållningschefen
Kommunens revisorer
Förvaltningsjurist Ulf Åman
Akten

6

2001.434/452

§ 134
Ansökan/anmälan för dispens från deponiförbudet för
utsorterat brännbart avfall
Från och med den 1 januari 2002 är det förbjudet att deponera
utsorterat brännbart avfall, enligt 9 § förordningen (2001:512)
om deponering av avfall. Eftersom det saknas kapacitet att
omhänderta brännbart avfall i Sverige föreslår man i en remiss
från naturvårdsverket, daterad den 14 maj 2001, att det ska finnas
möjlighet att söka dispens hos länsstyrelsen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 oktober 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till renhållningschefen att om så krävs, avseende kommunens
hushållsavfall, ansöka/anmäla om dispens från deponiförbudet för
utsorterat brännbart avfall.
_____

2001-11-13

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2000.1366/214

§ 135
Detaljplan för del av fastigheten Grönadal 14:1, Nättraby
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för
yttrande under utställningstiden 1 oktober t.o.m. 29 oktober 2001.
Planförslaget omfattar del av fastigheten Grönadal 14:1, vilken är
privatägd, och är beläget sydväst om Nättraby och söder om
Mjöviksvägen.
Planförslaget medger att 67 enfamiljshus uppföres inom områdets
västra del. Dessa nås via nyanlagd väg samt separat gång- och cykelväg. I södra delen av området medger också planen att småbåtsbryggor anläggs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 oktober 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Jörgen Johansson (c) påtalar att det finns djurhållning närmare än
500 m från det planerade bostadsområdet.
Tekniska nämnden beslutar
att för sin del tillstyrka föreliggande planförslag, samt
att exploateringsavtal skall tecknas innan detaljplanens antagande.
_____

7

2001-11-13

§ 136
Anmälan av delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 9 oktober 2001
Anbud
Upphandling avseende
1 st fabriksny 2-axlad lastbil
Volvo FM 7 4x2 2002 års modell Euro 3
1 st fabriksny 3-axlad lastbil Scania
P94 6x2 2002 års modell Euro 3
Inköp av vintersalt säsongen 2001/2002
Till Karlskrona, Ronneby och Karlshamns kommuner
Rivning Varvsgatan 20
Beslut
Skadeståndsanspråk, 2001-10-11, dnr 2001.1481/309
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____

8

2001-11-13

§ 137
Meddelanden
1

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut 2001-10-02, dnr 121-4981-01,
avseende tillstånd för uppsättning av skylt samt flaggstänger vid
KA 2 i Rosenholm
Dnr 2001.1518/319

2

Länsstyrelsen i Blekinge län beslut 2001-10-04, dnr 121.5348-01,
avseende motortävling på väg, lördagen den 13 oktober 2001
kl 14.00-17.00
Dnr 2001.1539

3

Statens VA-nämnds beslut 2001-10-10, Bva 42 Va 17/00, avseende
anläggningsavgift Saleboda 1:184
Dnr 1999.453/344

4

Blekinge Tingsrätt, Fastighetsdomstolen, utslag 2001-10-12, mål
nr F 80-01, angående överklagat beslut Lantmäterimyndighetens i
Blekinge län beslut den 16 februari 2001 om anläggningsförrättning för
omprövning av Sanda-Tockatorps vägsamfällighet, dnr K00544
Dnr 2001.115/241

5

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut 2001-10-19, dnr 5351/2001,
avseende anmälan enligt miljöbalken 21 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, avseende ombyggnad av färjeterminalen
Verkö hamn
Dnr 2001.1627/559

6

Länsrätten i Blekinge län, Rotel 1, beslut 2001-10-24, Målr nr 676-01 E
Överklagat beslut: Karlskrona kommuns beslut den 20 juni 2001, § 48
Framställning om förändring av busstrafiken i villaområdet Spandelstorp
Saken: Laglighetsprövning enligt kommunallagen; nu fråga om avskrivning
av målet
Dnr 1999.290/511

9

2001-11-13

7

Länsstyrelsen Blekinge län, beslut 2001-10-26, dnr 71-6142-01,
Underhållsbesiktning av skyddsrum i Karlskrona kommun
Dnr 2001.1644/165
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1/01 – 7/01.
_____

10

2001-11-13

11

§ 138
Information
1 Regeringen tillsatte i november 1999 en utredning om vissa bestämmelser
som rör enskilda vägar. Utredningen tog sig namnet BREV-utredningen –
Bidrag och Regler för Enskilda Vägar. Utredningen har i början på juli
lämnat sitt slutbetänkande SOU 2001:67 ”Enskild eller allmän väg?”
Gatuchef Benny Ohlsson informerar.
Tekniska förvaltningen kommer att anordna ett seminarium den 6 december
2001 kl 9-12. Bengt Skagersjö, Svenska Kommunförbundet, medverkar.
Sune Johansson (s) och Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden ska avge yttrande direkt till Regeringskansliet, Näringsdepartementet, senast den 7 januari 2002.

2

Budgetuppföljning oktober 2001 föredras av förvaltningschef Anders Jaryd.
Tekniska nämnden beslutar i ärendet den 11 december 2001.

_____

2001-11-13

§ 139
Övriga frågor
1

Movägen, Rödeby
Rune Andersson (m) ställer fråga om Movägen i Rödeby
Frågan besvaras av gatuchef Benny Ohlsson.

2

F.d. kommunalhuset i Rödeby
Rune Andersson (m) ställer fråga om hyresintäkter samt
bokfört värde.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.

_____

12

2001-11-30

Plats och tid

Ruthensparre, fredagen den 30 november 2001,
kl 14.30-15.10

Beslutande

Ordförande

Percy Blom (s)

1:e v ordf.
2:e v ordf.
Ledamöter

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

Tjänstgörande

Ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Anna Ottosson (m)
Sune Johansson (s)

Närvarande

Ersättare

David Nilsson (kd)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltare Martin Wallin
Förvaltare Boritz Nordgren

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Claes-Urban Persson

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, fredagen den 30 november 2001

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

§§ 141-142

1

2001-11-30

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2001-11-30

Anslaget under tiden

2001-11-30 – 2001-12-21

Förvaringsplats för
protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

.......................................................
Mariette Karlsson

2

2001-11-30

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

3

2001.880/114

§ 141
Återställning av gymnastiksal på Pottholmen
Behovet av ytterligare ytor för gymnastikundervisning aktualiserades innan
branden i gymnastiksalen på Pottholmen. I och med branden gavs möjlighet
att se över behov och läge.
Detta har föranlett en översyn av behovet, kortsiktigt och långsiktigt för att
erhålla bästa möjliga utfall av en återuppbyggnad. Alternativ som utretts är
förutom återuppbyggnad på befintligt läge (återställande samt med
alternativ demonteringsbar lösning), alternativa lägen på Trossö samt
utveckling av befintliga anläggningar genom ytterligare externa alternativ.
Pottholmen är ett område i omvandling. Övergripande plan för området är
föremål för samrådsprocess under oktober – december 2001 och för det
aktuella området anges i huvudsak bostäder och verksamhetslokaler.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Rune Andersson (m) och Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att uppdra åt tekniska nämnden att återuppföra gymnastiksalen på befintlig
plats på Pottholmen inom ramen för försäkringsersättningen ca 5 Mkr.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

2001-11-30

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

4

2001.1740/291

§ 142
Utökning av förskolelokaler
Inför årsskiftet 2001/2002 behövs en utökning av förskoleplatser inom
Karlskrona kommun. Behovet är störst inom Lyckeby-, Ramdala- och
Rödebyområdet. Tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen och i
samråd med kommunledningsförvaltningen har följande förslag till nya
förskoleavdelningar framtagits:
Tillbyggnad av Rödebyskolan. Investering 1.500.000 kronor.
Tillbyggnad av Ramdala skola. Investering 2.100.000 kronor.
Nybyggnad av två avdelningar på Vedebyskolan. Investering 4.300.000
kronor.
Investeringarna uppgår till totalt 7.900.000 kronor och förutsätter barnoch ungdomsnämndens beslut om utökning av aktuella förskoleavdelningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 20 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Rune Andersson (m), Gunilla Ekelöf (fp), Jörgen Johansson (c), Lennart
Svantesson (kd), Claes-Urban Persson (s) och Lola Sellberg (s) yttrar sig.
Yrkanden
Gunilla Ekelöf (fp), med tillstyrkan av Rune Andersson (m) och Jörgen
Johansson (c), yrkar återremiss.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet skall avgöras idag eller
återremitteras. Tekniska nämnden beslutar att ärendet skall avgöras vid
dagens sammanträde.

2001-11-30

5

Reservationer
Mot detta beslut reserverar sig Gunilla Ekelöf (fp), Rune Andersson (m),
Torbjörn Allander (m), Anna Ottosson (m) och Lennart Svantesson (kd).
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att anslå 7.900.000 kronor ur reserven för byggnadsinvesteringar i
budget 2002 för uppförande av fyra förskoleavdelningar
att investerings- och igångsättningstillstånd omedelbart meddelas,
samt
att kostnaderna för investeringarna ska täckas av hyresmedel inom
barn- och ungdomsnämndens budgetram.
_____
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

2001-12-11

P
Plats och tid

Ruthensparre, tisdagen den 11 december 2001,
kl 14.00 – 15.05

Beslutande

Ordförande

Percy Blom (s)

1:e v ordf.
Ledamöter

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

Tjänstgörande

Ersättare

Sven Wallfors (m)

Närvarande

Ersättare

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

Tjänstemän

Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson
Utredare Sven Larsson § 147
Fastighetschef Olle Ryfelt § 153

Sekreterare

Mariette Karlsson

P

Utses att justera

Jörgen Johansson

Plats och tid

Tekniska förvaltningen, måndagen den 17 december 2001 kl 13.00

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

§§ 143- 154

1

2001-12-11

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

TEKNISKA NÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2001-12-11

Anslaget under tiden

2001-12-17 – 2002-01-08

Förvaringsplats för
protokollet

Tekniska förvaltningen

Underskrift

.......................................................
Mariette Karlsson

2

2001-12-11

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

3

2001.1737/049

§ 143
Avskrivning av kundfordringar 2001
Tekniska förvaltningen föreslår avskrivning av kundfordringar i 2001 års
till ett belopp av 139.831 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden
ej betalat trots påminnelse och krav och bevakning hos inkassoföretag eller
då kunden gått i konkurs. Avskrivningarna redovisas som kostnader i
respektive verksamhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 139.831 kronor, samt
att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____

2001-12-11

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

4

2001.411/042

§ 144
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 november 2001 anmält att
verksamheten (totalt) förväntas utvisa en negativ avvikelse med –0,8 mkr
jämfört med budget år 2001.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt tekniska förvaltningen att arbeta med budgetstyrning enligt
redovisad målsättning, samt
att godkänna budgetuppföljning och delårsbokslut per den 31 oktober
2001.
_____

2001-12-11

Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

5

2001.1641/041

§ 145
Förslag till taxor 2002
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 inför år 2002 förutsätter en uppräkning av de intäkter
som genereras av taxor motsvarande 2-3 procent. Om taxeuppräkning inte
sker minskas verksamheternas ekonomiska utrymme.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 oktober 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Jörgen Johansson (c) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till taxor att gälla från och med den 1 januari
2002.
_____

2001-12-11

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, parkavdelningen
Akten

6

2000.464/332

§ 146
Svar på motion om ytor för lek, idrott m.m.
Centerpartiet har genom Bo Palmgren inlämnat en motion som dels
handlar om att lediga ytor på Trossö i allt större utsträckning tas i anspråk
till bilparkering och dels om att tillgodose behovet av ytor för lek och
idrott på Trossö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 2 november 2001 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att såväl Trossös trafikfrågor liksom behovet av lek- och idrottsanläggningar på Trossö bör behandlas i Karlskrona kommuns
översiktsplan.
_____

2001-12-11

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, staben
Akten

7

2001.1491/429

§ 147
Försöksverksamhet med alternativa drivmedel, delrapport
Ett intensivt utvecklingsarbete pågår världen över i syfte att komma till
rätta med luftföroreningsproblem och växthuseffekter. En avgörande
orsak till luftföroreningarna är avgaser från olika fordon och motordrivna arbetsredskap.
Kommunfullmäktige beslöt den 29-30 november 2001, § 192, att uppdra åt
tekniska nämnden att på nytt inleda försöksverksamhet med alternativa
drivmedel.
Tekniska nämnden har den 16 oktober 2001, § 126, beslutat återremittera
ärendet till tekniska förvaltningen med anledning av att planer finns på att
höja skatten på etanol.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 september, reviderad den
21 november 2001, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Utredare Sven Larsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar uppdra till tekniska förvaltningen
att planera för en försöksverksamhet med etanol som motorbränsle för
25 bilar (ca 10 procent) av kommunens leasade bilpark. Försöksverksamheten skall pågå i två år med start snarast möjligt under 2002
att genomföra ecodriving-utbildning för all berörd personal inom
tekniska förvaltningen, samt
att hålla tekniska nämnden informerad om hur projektet utvecklas.
_____

2001-12-11

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, hamnavdelningen
Akten

8

2000.1780/871

§ 148
Svar på motion angående Kungsbryggan i Lyckeby
Sigurdh R Petersson (m) har till kommunfullmäktige inkommit med
motion avseende restaurering av den s.k. Kungsbryggan i Lyckeby.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 november 2002
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Om kommunfullmäktige ställer sig bakom en upprustning av bryggan och
detta stöds av Blekinge museum, kan en ansökan om byggnadsvårdsbidrag
lämnas till länsstyrelsen.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att under förutsättning av bidrag från länsstyrelsen tillstyrka motionen
att ansökan bidrag för upprustning inlämnas till länsstyrelsen om
kommunfullmäktige beslutar enligt tekniska nämndens förslag, samt
att upprustning sker under 2002 och kostnadstäcks till resterande del
inom avdelningens underhållsanslag.
_____

2001-12-11

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, hamnavdelningen
Akten

9

2000.463/825

§ 149
Svar på motion angående möjligheter att anlägga småbåtshamn/
marina i Torstävaområdet
Carl-Göran Svensson (m) har till kommunfullmäktige inkommit med
motion med förslag till utredning av Torstävaområdet som plats för
fritidsbåtar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 november 2002
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen skall anses vara besvarad genom att frågan om anläggande av
hamn i Torstävaområdet kommer att utredas av samhällsbyggnadsförvaltningen i samband med pågående översiktsplaneöversyn, samt
att meddela samhällsbyggnadsförvaltningen tekniska nämndens
ställningstagande i ärendet.
_____

2001-12-11

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsavdelningen
Akten

10

1999.199/214

§ 150
Pottholmen Karlskrona, förslag till övergripande plan
Rubricerat planförslag hålles utställt för samråd under tiden 20 oktober
till den 20 december 2001. Området begränsas av Borgmästarekajen i
väster, Brohålan i norr, Österleden i öster samt Järnvägstorget och
Hoglands park i söder.
Ett mål med planförslaget är att skapa förutsättningar för ca 400 bostadslägenheter samt ca 30 000 m2 butiker/kontor. Ett annat mål är att skapa en
mer stadsmässig utformning av gatunätet. Ett tredje mål är att skapa ett
resecentrum.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 november 2002
lämnat yttrande och beslutsförslag.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Sven Wallfors (m), Günter Dessin (v), Jörgen Johansson (c), Lennart
Svantesson (kd), Lola Sellberg (s) och Claes-Urban Persson (s) yttrar sig.
Tekniska nämnden beslutar
att se positivt på att Pottholmen exploateras för bostäder, kontor och
butiker, samt
att inte ha något att erinra mot att detaljplanearbetet påbörjas med
beaktande av att dels en komplettering av trafikutredningen bör göras med
hänsyn till förslaget på nya busslinjesträckningar, dels att ytterligare miljöundersökning bör göras för att fastlägga de förorenade områdenas utbredning, samt att de ekonomiska konsekvenserna belyses i samband med
kommande detaljplanearbete.
_____

2001-12-11

§ 151
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskotts/trafiksäkerhetsgrupp
Kallelse och protokoll från sammanträde den 20 november 2001
Anbud
Upphandling avseende
Avkörningsskydd södra kajen handelshamnen
Inköp av tjänst
Halkbekämpning med saltlösning vägar i Rödeby samt Österleden
m.fl.
Inköp av ca 900 m3 saltblandat strögrus säsongen 2001/2002
Snöröjning för vinstersäsongen 2001/2002
Beslut
Krav på ersättning p.g.a. att gångbana ej varit asfalterad efter
gatuarbeten
Dnr 2001.1453/311
Upplåtelse av offentlig plats 2001, reviderad 2001-11-05
Dnr 2001.1697/311
Sammanställning över intäkter för uthyrning av offentlig plats åren
1997-2001.
Dnr 2001.1697/311
Torghandel tillåtes söndagen den 2 december 2001 kl 11-18, samt
söndagen den 23 december 2001 kl 11-18.
Dnr 2001.1726/311

11

2001-12-11

Rätt att besluta enligt lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Karlskrona kommun § 5 avseende undantag från i paragrafen angivna
torghandelstider vidaredelegeras till gatuchefen.
Dnr 2001.1587/002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 152
Meddelanden
1

2

Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 155,
Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun
och kommunkoncernen
Dnr 2001.1088/042
Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 156,
Upphörande av tomträtt för, samt försäljning av, fastigheten
Saltö 2:3
Dnr 2001.1057/253

3 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 157
Om- och tillbyggnad av Sunnadalskolan samt begäran om
investeringstillstånd
Dnr 2001.1208/291
4 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 159
Köpe- och exploateringsavtal för etablering av affärscenter inom
detaljplaneförslaget för del av Lyckå 1:1 m.fl. fastigheter i Lyckeby
Dnr 2001.1348/253
5 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 162
Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001
Dnr 2001.799/004
6 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 164
Svar på motion om kommunens samverkan med företag vid
exempelvis gatuavstängningar
Dnr 2001.1677/319
7 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 165
Svar på motion om bättre trafikmiljö på Trossö
Dnr 2000.269/510

2001-12-11
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8 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 167
Svar på motion om gatubelysning m.m. på p-plats intill
Trädgårdsvägen i Jämjö
Dnr 2001.440/317
9 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 168
Svar på motion om belysning på gångstråk i Nättraby
Dnr 2001.111/823
10 Kommunfullmäktiges beslut 2001-10-25, § 169
Svar på motion om Bryggareberget, ett informationscentrum
Dnr 2001.1443/210
11 Avtal mellan Karlskrona kommun och Aspö Båtklubb
Föreningsdrift fritidsbåthamnen/fiskehamnen i Lökanabben och
bryggan vid Djupvik
1 november 2001 – 31 oktober 2006
Dnr 2001.1679/106
12 Länsstyrelsen Blekinge Län, beslut 2001-07-11, dnr 126-4020-01
Överklagan av tekniska nämndens beslut den 29 januari 2001 avseende
parkeringstillstånd för rörelsehindrad.
Dnr 2001.168/514
13 Svar från VA-avdelningen
Anmälan om miljöfarlig verksamhet (värmepump) Hillerslätt 1:3 m.fl.
Dnr 1999.450/340
14 Länsstyrelsen Blekinge län, beslut, 2001-11-14, 222-2860-01
Bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på
Nordenskjöldska gården, fastigheten Bonde 14
Dnr 1999.1414/288
15 Kommunstyrelsens beslut 2001-11-13 § 171
Gallringsplan för postlistor
Dnr 2001.1754/004
16 Kommunstyrelsens beslut 2001-11-13 § 172
Tillsättning av teknisk chef
Dnr 2001.1755/023
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelandena 1/01 – 16/01.
_____

2001-12-11

§ 153
Rapporter/informationer
Fastighetschef Olle Ryfelt informerar
1

om de eventuella miljöproblem som kan finnas på
f.d. Sjöbladskolan, samt

2

om den ekonomiska situationen vid Rödeby f.d. kommunalhus.

_____
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§ 154
Ordförandens julhälsning
Ordföranden tackar för det gångna verksamhetsåret och önskar
alla en god jul och ett gott nytt år.
Rune Andersson (m) önskar ordföranden en god jul och ett gott
nytt år.
_____
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