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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 31 januari 2006
§1

Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel angående byggandet av ny
förskola i Rödeby, fastigheten Johannesberg 1:1

§2

Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö, Karlskrona kommun,
Blekinge län

§3

Svar på medborgarförslag om vägbelysning längs Saltsjöbadsvägen

§4

Svar på motion angående gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle

§5

Svar på motion angående gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö

§6

Anmälan om delegeringsbeslut

§7

Meddelanden

§8

Information

§9

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 31 januari 2006 kl. 14.00 – 15.55
sammanträdet ajourneras kl. 14.35 – 14.50

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
ledamöter

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

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.00-15.00
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 14.00-14.35
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Roland Löfvenberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Roland Löfvenberg

§§ 1 - 9

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 februari 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.389.290

§1
Investeringstillstånd och begäran om anslag för medel angående
byggandet av ny förskola i Rödeby på fastigheten Johannesberg 1:1
Barn- och ungdomsnämnden har den 23 februari 2005, § 17, samt den
31 augusti 2005, § 68, beslutat hemställa hos tekniska nämnden att
omgående utföra projektering av ny förskola i Rödeby. Projekteringen är nu
avslutad, anbud infordrade och utvärderade, och den totala kostnaden är
16 200 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 januari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att medel för byggande av förskola i Rödeby anslås ur investeringsanslag för nybyggnad av förskolelokaler ospec, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.941.210

§2
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Detaljplanen för rubricerat område har varit föremål för samråd under tiden
23 november till den 21 december 2005.
Planområdet är beläget utmed Skeppsbrokajen på Trossö i anslutning till
den befintliga marinan och omfattar den norra kajen. Planförslaget syftar till
att skapa en stadsmarina med utökat antal båtplatser samt byggrätter för
handel och kontor m m med i första hand maritim anknytning.
I planområdets östra del är planen så utformad att den medger en omlokalisering av Kustbevakningen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 december 2005 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 januari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.167.512)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.644.512

§3
Svar på medborgarförslag om vägbelysning längs Saltsjöbadsvägen
Lena Wernersson Carlén, Lyckeby, har i medborgarförslag föreslagit att
gatubelysning uppsättes längs Saltsjöbadsvägen. Som skäl anföres både
trafiksäkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter.
En ny belysning längs Saltsjöbadsvägen, delen Kärleksstigen/Skogsvägen
beräknas kosta ca 900 tkr i investering och ca 25 tkr/år i drift och underhåll.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag. Förvaltningen föreslår att förslaget om belysning längs
Saltsjöbadsvägen prövas i samband med investeringsbudget för 2007 som
innehåller flera angelägna projekt av trafiksäkerhetskaraktär.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 januari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.173.512)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.647.512

§4
Svar på motion angående gång- och cykelväg genom Kättilsmåla
samhälle
Jörgen Johansson (c) har i motion hemställt att Karlskrona kommun verkar
för att Vägverket bygger en gång- och cykelväg genom Kättilsmåla
samhälle. Som skäl anföres att vägen genom Kättilsmåla är en genomfartsväg vilken även användes av barn på väg till skola, barnomsorg och
fritidsaktiviteter.
Tekniska förvaltningen har inhämtat yttrande från Vägverket. I sitt svar,
daterat den 21 juni 2005, skriver Vägverket att en utbyggnad av gång- och
cykelbanor finansieras via en regional transportplan som hanteras av Region
Blekinge som även prioriterar och beslutar om vilka objekt som skall
genomföras. Vägverket anger vidare att på grund av andra angelägna objekt
inom länet finns gång- och cykelvägen ej upptagen för utbyggnad fram till
2009. När den slutligen kan byggas beror på medelstilldelningen och hur
Region Blekinge prioriterar objekten i länet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 januari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.137.512)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.622.512

§5
Svar på motion angående gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö
Lena Hjort (fp) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar
att uppdra åt kommunstyrelsen att snarast uppvakta Vägverket i syfte att få
en trafiksäkrare miljö i Holmsjö samhälle. Som skäl anföres ökad trafikbelastning inte minst trafik med tunga fordon och att därmed finns behov av
en gångbana.
Tekniska förvaltningen har inhämtat yttrande från Vägverket. I sitt svar,
daterat den 21 juni 2005, skriver Vägverket att en utbyggnad av gångbanor
finansieras via en regional transportplan som hanteras av Region Blekinge
som även prioriterar och beslutar om vilka objekt som skall genomföras.
Vägverket anger vidare att på grund av andra angelägna objekt inom länet
finns ingen gångbana upptagen för utbyggnad fram till 2009. När en
gångbana kan byggas beror på medelstilldelningen och hur Region Blekinge
prioriterar objekten i länet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 januari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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§6
Anmälan om delegeringsbeslut
Anbud
Nybyggnad av Johannesbergs förskola, Johannesberg 1:1, Rödeby
Renovering av golv våtutrymmen, Skönstaviks camping
Inköp av flödesmätare till Johannishus
Inköp av frekvensomvandlare till Johannishus
Ställverk Karlskrona Vattenverk
El- och optonät i mark till Johannishus
Flytbrygga
Beslut
Anslag till investering
Rosenholm byggnad 67, förnyelse pannanläggning
100 000 kronor (projekt 734012)
Dnr 2005.1919.299
Anslag till investering
Psilander 58, Ericsson, ombyggnad av ställverk
450 000 kronor (projekt 780006)
Dnr 2005.1920.291
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Anslag till investering
Psilander 58, Ericsson, komplettering av el-central
150 000 kronor (projekt 780007)
Dnr 2005.1921.299
Anslag till investering
Strömsbergs skola, ombyggnad av lokaler till förskola
497 000 kronor (projekt 743048)
Dnr 2005.1922.291
Investeringstillstånd för diverse kompletteringar och förbättringar på
Vodafone Arena Rosenholm
Dnr 2005.1968.821
Begäran om ersättning (reparation) för skada på personbil samt ersättning för
hyrbil under reparationstiden
Dnr 2005.1880.185
Skadeståndskrav för skada på personbil vid Backabovägen
Dnr 2005.2001.185
Ersättningsanspråk för självrisk p g a vattenskada vid vattenläcka
Dnr 2006.49.185
Lokal trafikföreskrift i syfte att tillsammans med polisen minska den
krogrelaterade våldsbrottsligheten i Karlskrona.
TN 38/05
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§7
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2005, § 209
Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för Karlskrona
kommunkoncern år 2006
Dnr 2005.1885.042
2. Kommunstyrelsens beslut den 29 november 2005, § 210
Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1888.005
3. Länsstyrelsens beslut den 2 december 2005, dnr 258-6222-05
Ändrad fartbegränsning i sundet Ytterön – Yttre Park, Karlskrona kommun
Dnr 2005.1901.557
Kommunfullmäktiges beslut den 23-24 november 2005
4.
§ 176
Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun
Dnr 2005.755.041
5.
§ 184
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende
med djurhållning
Dnr 2002.725.253
6.
§ 185
Svar på motion om gamla vägbulor
Dnr 2005.1028.511
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7.
§ 186
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig politisk vilja
Dnr 2005.519.719
8.
§ 187
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det skall synas vad
vi gör/inte gör
Dnr 2005.521.719
9.
§ 188
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor
Dnr 2005.520.719
10.
§ 189
Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, utbildningsinsatser
Dnr 2005.518.719
11. Äldrenämndens beslut den 30 november 2005, § 110
Hyresoffert avseende ombyggnad av Elineberg
Dnr 2004.946.287
12. Utbildningsnämndens beslut den 15 december 2005, § 99
Framställan angående etablering avseende uppförande av NPF Center
Dnr 2005.1989.293
13. Handikappnämndens beslut den 14 december 2005, § 78
Förslag till beslut avseende framställan om etablering av NPF Center
Dnr 2005.1989.293
Kommunfullmäktiges beslut den 15 december 2005
14.
§ 232
Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Dnr 2005.1339.042
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15.
§ 234
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober år 2005
Dnr 2005.1339.042
16.
§ 236
Investeringstillstånd för ny förskola på Hästö
Dnr 2004.1446.290
17.
§ 235
Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun
Dnr 2005.1972.103
18. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 14 december 2005, § 116
Skolutveckling inom Trossö och Wämö rektorsområden
Dnr 2005.1973.291
19. Länsstyrelsens beslut den 29 december 2005, dnr 555-2012-05
1080-50-005
Miljörapport för år 2004 Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2006.11.351
Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande punkt 5
Kommunfullmäktiges beslut den 23-24 november 2005 § 184
Svar på motion om försäljning av kommunal mark till permanentboende
med djurhållning
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson svarar att frågan kommer
att behandlas vid ett kommande sammanträde.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 19.
_____
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§8
Information
1. Bokslut 2005
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
2. Bestridande av oreglerad skuld för hyresavtal mellan Karlskrona
kommun och Torsås Bil och Fastigheter.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
3. Rivning av hus på Lindesnäsvägen 123, kvarteret Törnrosen 11.
Fastighetschef Håkan Franzén informerar.
4. Personalnyckeltal 2005-11-30
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
5. Verkö hamn och färjeterminal
Förlängning av färjeläge 1, förstudie färjeläge 2
Hamnchef Lars-Håkan Winkler informerar.
6. Vattenskyddsområden
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson informerar
7. Förvaltningschef Anders Jaryd och mark- och exploateringschef
Hans-Olof Hansson informerar om Elite Hotels planer för nytt hotell på
Gasverkstomten.
8. Del av Bastasjö
113 tomter för småhus, tomt för förskola med 4-5 avdelningar och en
tomt för särskilt boende. Exploateringskalkyl är överlämnad till
kommunstyrelsen.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson informerar.
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9. Dekorationer av stan i samband med Melodifestivalen 2005
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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§9
Övrigt
1. Reiner Fölster (fp) ställer fråga beträffande beläggning på Ekorrvägen.
Fastighetschef Håkan Franzén och förvaltningschef Anders Jaryd besvarar
frågan.
2. Jörgen Johansson (c) ställer fråga beträffande försäljning av fastighet i
Torhamn. Fastighetschef Håkan Franzén besvarar frågan.
3. Björn Brunström (c) ställer fråga angående flyttning av befintligt isverk
på Saltö.
Mark- och exploateringschef Hans-Olof Hansson besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 februari 2006
§ 10

Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2005

§ 11

Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2005

§ 12

Bokslut för tekniska nämnden 2005

§ 13

Investering av körramp vid Verkö färjeterminal

§ 14

Utveckling av skolor på Trossö/Wämö

§ 15

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

§ 16

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

§ 17

Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 18

Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun,
Blekinge län

§ 19

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

§ 20

Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län

§ 21

Svar på medborgarförslag om anläggande av cykelväg mellan Jämjö och
Sturkökrysset

§ 22

Svar på medborgarförslag angående cykelväg Stora Vörta

§ 23

Svar på motion om cykelbana längs Gamla infartsvägen delen Annebo –
Bergåsa tågstation

§ 24

Svar på motion om järnvägsövergången vid Wämö

§ 25

Ändring av tekniska nämndens beslut den 30 november 2005, § 112
Svar på motion tätortsnära skogar
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§ 27

Meddelanden

§ 28

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 28 februari 2006 kl. 14.00 – 15.30
sammanträdet ajourneras kl. 14.40 – 14.55

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Björn Brunström (c)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Projekteringschef Jan-Anders Glantz §§ 23-24
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Reiner Fölster

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Reiner Fölster

§§ 10 - 28

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 mars 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Jämställdhetskommittén
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Akten

2005.243.026

§ 10
Uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska förvaltningen 2005
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2005 års
jämställdhetsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 1
februari 2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 februari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till uppföljning av jämställdhetsplan för tekniska
förvaltningen 2005.
_____
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Kommunstyrelsens integrationsberedning
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Akten

2005.244.109

§ 11
Uppföljning av integrationsplan för tekniska förvaltningen 2005
Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till uppföljning av 2005 års
integrationsplan. Förslaget har diskuterats och godkänts av förvaltningens
ledningsgrupp och förvaltningens övergripande samverkansgrupp den 1
februari 2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 februari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förslag till uppföljning av integrationsplan för tekniska
förvaltningen 2005.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1339.042

§ 12
Bokslut för tekniska nämnden år 2005
Tekniska förvaltningen har den 14 februari 2006 inkommit med
redogörelse för tekniska nämndens verksamheter och bokslut för år
2005.
Årets resultat uppgår till 1 658 tkr.
Budgeterat resultat totalt för 2005 var enligt beslutade direktiv -1 098 tkr.
Verkligt utfall för 2005 blev 561 tkr. De viktigaste skälen till resultatförbättringen är ökade intäkter på hamnverksamheten, lägre kostnader för
mark- och exploatering, samt projektering.
Intäkterna 2005 uppgår till 598 mkr exklusive kommunbidrag som uppgår
till 78,8 mkr. Den största intäktsposten är hyror och arrenden på 369 mkr
som tillsammans med avgifter på drygt 203 mkr utgör 85 % av de totala
intäkterna.
Kostnaderna 2005 uppgår till 676 mkr. De största kostnadsposterna är
lokal-, markhyror och leasing 160 mkr, entreprenader 122 mkr, finansiella
kostnader och avskrivningar uppgår till 90 mkr respektive 96 mkr.
Arbetskraftskostnaden uppgår till 109 mkr och utgör personalkostnader för
tekniska förvaltningens 287 medarbetare.
Satsning på kompetensutveckling för 2005 uppgår till ca 2,5 mkr.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Ansvarig förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna bokslut för år 2005.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.229.550

§ 13
Investering av körramp vid Verkö färjeterminal
Stena Line AB investerade i utökad fraktkapacitet under 2005 genom
ombyggnad av Stena Baltica så att färjan kan ta fraktgods och fordon på två
däck i stället för bara på nedre däck. I samband med denna satsning krävdes
också en komplettering av körramp för åtkomst till övre lastdäck. Utbyggnad
av körrampen beställdes och utfördes i Stena Lines regi. Karlskrona kommun
har ställt sig villig att köpa rampen som naturligt hör till hamnanläggningen.
Investeringen uppgår till totalt 29 200 tkr.
Som villkor för köpet gäller att
- hyresavtal tecknas mellan Karlskrona kommun och Stena Line för
täckande av samtliga kapitalkostnader under investeringens livslängd,
- Stena Line bekostar alla drift- och underhållskostnader som uppkommer
under hyrestiden, d v s så länge rampen utnyttjas i reguljär drift,
- Stena Line förbinder sig att då hyresavtalet upphör, d v s vid tidpunkt
rampen inte längre nyttjas i reguljär drift, omgående bekosta återstående
ekonomiskt restvärde samt demontering, borttransport och
destruktion/återvinning av rampen med tillhörande installationer,
inklusive återställning på plats,
- Stena Line ställer moderbolagsgaranti för fullgörande av Stena Lines
samtliga skyldigheter och åtaganden.
I investeringsplanen för 2006 finns inte denna investering upptagen. Med
hänvisning till kommande förändring av kommunens finansieringspolicy
föreslår tekniska förvaltningen i skrivelse daterad den 1 februari 2006,
reviderad den 28 februari 2006, att denna investering godkännes utom
den angivna ramen.
Motivet är att investeringen är kommersiellt lönsam då samtliga
kostnader är täckta under hela den ekonomiska livslängden och att
hamnen har fått en utökad kapacitet och intjäningsförmåga. Betryggande
säkerhet kommer också att finnas.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att godkänna investering av köp av körramp vid Verkö färjeterminal
och att erforderliga avtal tecknas med Stena Line, samt
2. att anvisa investeringsmedel till ett belopp av 29 200 tkr utanför
beslutad investeringsram 2006.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.243.041)
Barn- och ungdomsnämnden (2005.492.291)
Utbildningsnämnden (2006.15.291)
Tekniska förvaltningen
Akten

2005.1973.291

§ 14
Utveckling av skolor på Trossö/Wämö
Kommunfullmäktige beslutade den 23-24 november 2005, § 176, att uppdra
till de tre nämnderna, barn- och ungdom, utbildning och tekniska att i
samarbete presentera förslag kring utveckling av skolor på Trossö och
Wämö i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige
beslutade också att uppdra till tekniska nämnden att inleda förhandlingar
med Vasallen avseende gymnasieskolans lokalbehov på Rosenholmsområdet
och därefter återkomma till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens inriktningsförslag innebär att
• vissa utbildningar/program vid gymnasieskolan under det närmaste året
flyttar till Rosenholmsområdet,
• Rosenfeldtskolan byggs om till en modern och ändamålsenlig skola
F-5/6,
• frigjorda lokaler på Ehrensvärdska gymnasiet byggs om för
grundskolan år 6/7-9 med en profilering mot naturvetenskap och teknik,
• Wämöskolan byggs om till en F-9 skola, där även äldre särskolebarn
skall ha sin undervisning,
• Tullskolan avvecklas som grundskola, men kvar blir den kommunala
förskolan.
Kostnaderna för erforderliga ombyggnader inarbetas i investeringsbudgeten
och planen för de närmaste tre åren. Finansiering av uppkommande driftoch underhållskostnader prövas vid ett senare tillfälle när ett mer detaljerat
underlag finns framtaget.
Utbildnings- och barn- och ungdomsnämnderna föreslås i detta ärende ge
uppdrag till tekniska nämnden att inleda ett förstudiearbete som underlag för
vidare begäran om projekteringstillstånd hos kommunstyrelsen och
investeringstillstånd hos kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
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Barn- och utbildningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och tekniska
förvaltningen har i skrivelse den 29 december 2005 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 behandlat förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Yrkande
Jörgen Johansson (c) yrkar på den borgerliga gruppens vägnar
1. att godkänna redovisad beslutsgång för genomförande av rubricerat
skolutvecklingsprojekt avseende Rosenfeldtskolan F-6, samt
2. att hemställa hos kommunfullmäktige om att i övriga delar upphäva beslutet
2005-11-23/24 § 176, utveckling av skolor på Trossö/Wämö.
Günter Dessin (v) yrkar bifall till tekniska förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på tekniska förvaltningens förslag mot
Johanssons m fl yrkande. Tekniska nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Votering begärs.
Följande voteringsproposition godkänns: Den som vill tillstyrka förvaltningens
förslag röstar ja, den som vill tillstyrka de borgerligas förslag rösta nej.
Följande röstar ja: John-Erik Danerklint (s), Lola Sellberg (s), Åke Håkansson
(s), Claes-Urban Persson (s), Ragnar Lindoffsson (s), Günter Dessin (v) och
ordföranden.
Följande röstar nej: Jörgen Johansson (c), Rune Andersson (m), Roland
Löfvenberg (m), Reiner Fölster (fp), Peter Christensen (fp) och Arne Karnehov
(kd).
Tekniska nämnden beslutar med sju ja-röster mot sex nej-röster enligt allmänna
utskottets förslag.
Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig skriftligt, protokollsbilaga 1.
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Tekniska nämnden beslutar
att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra beslutade
förstudieuppdrag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.987.212

§ 15
Förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Förslag till fördjupning av översiktsplan för Trummenäsområdet (omfattar
Trummenäs och Torsnäs) är översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden som löper fram till och med den 10 mars 2006.
Planförslaget har tidigare varit föremål för samråd och behandling i tekniska
nämnden.
Trummenäsområdet har sedan 1950-talet successivt omvandlats från ett
jordbrukslandskap till ett delvis hårt exploaterat område för
fritidshusbebyggelse. Under senare år har många av fritidshusen blivit
permanentbostäder och nya villor för permanentboende har uppförts i
området. Med ett ökat tryck på permanentning av fritidshus i området följer
önskemål om att utöka byggrätterna eftersom de enligt gällande planer är
begränsade till mellan 50 och 150 m2. Fördjupningen av översiktsplanen
anger att byggrätterna inom fritidshusområdena kan ändras genom
detaljplaneändring till att omfatta 20 % av tomtytan, under förutsättning av
att det finns godkänd vatten- och avloppsförsörjning.
Fördjupningen av översiktsplanen anger även områden för förtätning och
komplettering av ny bebyggelse och sammantaget bedöms ca 200-300 nya
bostäder rymmas inom Trummenäsområdet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 januari 2006 lämnat
yttrande, innehållande sammanfattning av förslaget (bebyggelse, teknisk
försörjning, service, trafik, fritid, natur och kultur), samt beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande förslag till fördjupning av
översiktsplan för Trummenäsområdet.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.1419.214

§ 16
Detaljplan för fastigheten Hästö 2:2, Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden den 13 januari till den 10 februari 2006. Planförslaget
har tidigare varit föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
Planområdet omfattar i huvudsak fastigheten Hästö 2:2, som är privat ägd
och är belägen på Hästö vid korsningen mellan Herrgårdsvägen och
Alebrunnsvägen. Planen omfattar även till viss del kommunal gatumark
belägen inom Hästö 2:1.
Fastigheten är ianspråktagen som tomtmark och bebyggd med ett
bostadshus, men fastigheten är enligt gällande stadsplan från 1966 belägen
inom parkmark. Den södra delen av den ianspråktagna tomtmarken är
belägen inom fastigheten Hästö 2:1, som är kommunalt ägd. Den västra
delen av Hästö 2:2 är belägen inom gatumark. Planförslaget syftar till att
justera fastighetsgränserna enligt verkliga förhållanden och att ändra
användningen för fastigheten till bostäder där det medges byggrätter i
maximalt två våningar.
Ianspråktagen tomtmark belägen inom Hästö 2:1 fastighetsregleras till Hästö
2:2 och den västra delen av Hästö 2:2 regleras till Hästö 2:1.
Fastighetsägaren har det fulla ansvaret för genomförandet av planen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.111.214

§ 17
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård,
m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 20 januari t o m 17 februari 2006.
Planområdet omfattar främst fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens
Gästgivaregård. Fastigheten ägs av Karlskrona kommun men är upplåten
med tomträtt. För området gäller detaljplan från 1986 och som medger
restaurang. Syftet med planen är att utöka användningsområdet för
fastigheten Karlskrona 5:53 till att även omfatta handel och kontor och
därmed samhörigt ändamål.
Planområdet omfattar även ett område mellan gästgivaregården och
Wämöparken beläget inom fastigheten Karlskrona 5:2, och som ägs av
Karlskrona kommun. Området utgörs av en gata (Hästövägen) och en gångoch cykelväg. I gällande detaljplan är området utlagt som kvartersmark, men
detaljplanen har aldrig blivit genomförd i dessa delar. Planförslaget innebär
att området planläggs som allmän platsmark för gata samt gång- och
cykelväg.
Planområdet omfattar dessutom ett område öster om gästgivaregården beläget
inom fastigheterna Karlskrona 5:2 och Karlskrona 2:1, och som ägs av
Karlskrona kommun. Området utgörs av en allmän parkeringsyta.
Planförslaget innebär att en del av parkeringsytan planläggs som
kvartersmark för parkering. Varuintag till fastigheten Karlskrona 5:53 sker
via en uppkörningsramp från parkeringen, markerad med y på planritningen.
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Allmänheten har rätt att nyttja den gångstig som är anlagd utmed stranden
söder om gästgivaregården. Rätten är inskriven i gällande tomträttsavtal samt
fastställd genom lantmäteriförrättning.
Parkeringsbehovet enligt norm löses inom kvartersmark för parkering genom
avtal med Karlskrona kommun.
Tomträttshavaren har det fulla ansvaret för genomförandet av planen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.135.214

§ 18
Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 27 januari t o m 24 februari 2006.
Planen omfattar den privatägda fastigheten Kronärtskockan 4, som är
bebyggd med ett bostadshus från början av 1800-talet. Fastighetsägaren
har önskemål om att avstycka fastigheten till flera fastigheter för bostadsändamål.
Fastigheten omfattas tidigare av detaljplan från 1957 som medger bostäder i
ett våningsplan samt inredd vindsvåning. En stor del av fastigheten är i
gällande plan markerad som mark som inte får bebyggas. Syftet med det
föreliggande planförslaget är att utöka byggrätterna på fastigheten så att det
medges avstyckning till 4-5 tomter. Planförslaget medger även byggnation i
två våningar.
Fastighetsägaren till Kronärtskockan 4 har det fulla ansvaret för
genomförandet av planen.
Fastigheten är ansluten till det kommunala VA-nätet. Vid avstyckning skall
de nybildade tomterna anslutas till det kommunala VA-nätet.
Fastigheten belastas med kommunala VA-ledningar som är belägna i
fastighetens nordvästra del inom kvartersmark, och anges med u-område i
planförslaget.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
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Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2005.906.214

§ 19
Yttrande över förslag till detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö,
Karlskrona kommun
Rubricerat planförslag har varit utställt för granskning under tiden 20 januari
till den 17 februari 2006. Förslaget till detaljplanen har tidigare behandlats i
tekniska nämnden.
Planområdet är beläget på södra Saltö, Karlskrona, och omfattar tre separata
delområden. De två mindre delområdena är belägna nere på hamnplanen i
Saltö fiskhamn. Det norra belägna området på hamnplanen konstituerar en
byggrätt för ett befintligt hamnmagasin medan det sydligt belägna området
medger en byggrätt för placering av ett moderniserat isverk.
Hamnplanen ägs av kommunen.
Det tredje och större delområdet omfattar i stort det gamla fryshuset på Saltö
med bl.a. fastigheterna Fryshuset 7, Flundran 3. Planområdet är på ca 2 ha
och planförslaget syftar till att möjliggöra en omvandling av fryshustomten
till bostäder. Saltöhem AB som äger merparten av planområdet vill uppföra
attraktiva bostäder i flerbostadshus. Saltöhem kommer att svara för
genomförandet av bostadsprojektet inkl. förvärv av den mark och de
fastigheter de inte äger inom planområdet samt svara för åtgärder och
åtaganden som fordras för ett plangenomförande och vilka åtgärder framgår
av planförslaget med innehåll.
Projektet förutsätter att det befintliga isverket på Flundran 4 läggs ned eller
flyttas.
Kommunen och Saltöhem kommer att träffa avtal som reglerar markfrågorna
mellan parterna, Saltöhems anläggande av gångbana utmed Utövägen och
deltagandet i anläggandet av gc-väg/cykelfält och andra trafiksäkerhetsåtgärder från Saltö till Fisktorget samt andra mellanhavanden.
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Omgivande gator har tillräcklig kapacitet och standard för trafik till och från
området. Saltöhem svarar för utbyggnaden av Rökerivägen enligt plan.
Gc-väg/cykelfält och ovannämnda trafiksäkerhetsåtgärder avses utföras
2006-2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att tekniska nämnden för egen del inte har någon erinran mot planförslaget.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2004.1589.214

§ 20
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn,
Karlskrona kommun, Blekinge län.
Rubricerat förslag till detaljplan har varit föremål för samråd med enkelt
planförfarande under tiden 20 januari till den 6 februari 2006.
Planområdet är beläget på sydvästra delen av Verkö i direkt anslutning till
nuvarande hamnområde med kaj. Marken ägs av Karlskrona kommun. Den
av planen berörda marken är i gällande plan avsedd för industriändamål men
som ej nyttjas som sådan utan de facto nyttjas som hamnområde. Avsikten
med föreliggande plan är att konfirmera detta användningssätt. Planförslaget
omfattar ej ny kaj eller vattenområde. Vidare följer planläggningen den
befintliga industrigatan varvid hamnområdet förskjuts något nordost ut.
Marken är obebyggd och som framgår innebär planförslaget en mindre
utökning av hamnområdet.
Kommunen är huvudman för verksamheterna och infrastrukturen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 26 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.492.312)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1519.312

§ 21
Svar på medborgarförslag angående anläggande av cykelväg mellan
Jämjö och Sturkökrysset
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om att
en cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset utreds inom närtid och att
beslut om åtgärd fattas.
Förvaltningen har hemställt om vägverkets yttrande över förslaget. Av
yttrandet framgår att man i nuläget ej kan finansiera en förstudie/
vägutredning/arbetsplan samt investera 5-7 mkr i en cykelväg innan man
fastställt framtida sträckning för E22 (en ombyggnad av E22 finns ej
upptagen i den nationella planen under perioden 2004-2015). Vidare anges
att man avser upprätta en objektbeskrivning av cykelvägen för att denna
skall komma med i planeringsprocessen och därmed kunna prövas mot andra
angelägna trafiksäkerhetsobjekt i regionen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.509.512)
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1776.312

§ 22
Svar på medborgarförslag angående anläggande byggande av cykelväg
mellan Stora Vörta - Skärva
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om att
kommunen måste ta sitt ansvar och bygga färdigt cykelvägen mellan Stora
Vörta och Skärva som vägverket började planera för ca 12 år sedan.
I samband med breddning av E22 till fyrfältighet mellan Rosenholm och
Nättraby planerade vägverket även bygga gång- och cykelväg mellan
Trantorp (Skärva) och Nättraby. Kommunen har upprättat detaljplan som
efter överklagande i flera instanser nu vunnit laga kraft.
Vägverket, som skall finansiera gång- och cykelvägens utbyggnad, har i
budget för 2006 anslagit 2,5 mkr.
Kommunen har ansökt om förrättning hos lantmäteriet för att lösa
markfrågorna.
För närvarande pågår förberedelser för entreprenadupphandling av gångoch cykelvägen. Byggstart planeras ske i augusti 2006.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 februari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.555.512)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1791.312

§ 23
Svar på motion om cykelbana längs Gamla infartsvägen delen
Annebo – Bergåsa tågstation
Eva-Britt Dahlström (s) har i en motion föreslagit att tekniska nämnden skall
ges i uppdrag att skyndsamt utreda hur man kan anlägga en cykelbana längs
Gamla infartsvägen delen Annebo – Bergåsa tågstation samt att en eventuell
cykelbana ges en tydlig skyltning.
Den i motionen föreslagna cykelbanan finns upptagen i tekniska
förvaltningens investeringsbudget med utförande 2006 (med planerad
förlängning fram till Lindesnäs 2007). Utförande planeras ske längs Gamla
infartsvägens västra sida för att möjliggöra en anslutning mot Ekorrvägen
samt över järnvägen mot Sunnavägen. Beträffande tydlig skyltning kommer
cykelbanan att skyltas enligt gällande regler.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 18 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2006-02-28

27

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (2005.72.512)
Tekniska förvaltningen/stab, projekteringsenheten
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1590.512

§ 24
Svar på motion angående järnvägsövergången vid Wämö
Gunilla Ekelöf (fp) har i en motion hemställt att kommunfullmäktige beslutar
uppdra åt tekniska förvaltningen att trafiksäkra rubricerade.
Följande åtgärder är planerade för att förbättra trafiksituationen utanför
Wämö center:
Blekingetrafiken har planer, med stöd av statliga bidrag, på att bygga om
busshållplatsen på östra sidan (mot Wämö center) så att den dels handikappanpassas och dels förlängs norrut för att rymma flera bussar utan att infarten
till Wämö center blir blockerad av bussar. Dessa åtgärder är planerade att
genomföras under hösten 2006 till en kostnad av 900 000 kronor.
I kommunens budget för 2006 finns 1 mkr upptagna för att bygga gång- och
cykelväg mellan Wämö center och Annebo. I samband härmed planeras
järnvägsövergången, i samråd med banverket, att förbättras för cyklister.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 15 februari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 februari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2003.367.266)
Tekniska förvaltningen/stab, utredningsenheten
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2003.1476.266

§ 25
Svar på motion tätortsnära skogar
Ändring av tekniska nämndens beslut den 30 november 2005 § 112
Rune Andersson (m) har i motion till kommunfullmäktige inkommit med
förslag dels om målsättning för kommunens parkskogar och dels förslag till
allmänna råd om parkskogarnas skötsel.
De målsättningar som anges i motionen faller inom ramen för den
förvaltning och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på
parkskogar inom tätort eller i tätortsnära områden.
Motionens förslag till allmänna råd för skötseln är inte heltäckande.
Förutsättningar och behov, inte minst ur skötselsynpunkt, varierar mellan
olika grönområden och är beroende på områdets läge, innehåll och
egenskaper. Tekniska förvaltningen genomför tillsammans med
skogsvårdsstyrelsen och skogssällskapet områdesvisa karteringar med
målsättningen att kunna fastställa skötselplaner med utgångspunkt från varje
områdes förutsättningar.
Karteringen har pågått i två år. Det senaste året har den fördröjts på grund av
åtgärderna som har fått sättas in till följd av skadorna från stormen
”Gudrun”. Karteringen återupptas under vintern 2005-2006 och beräknas
pågå minst två säsonger framåt.
Under förutsättning att parkskogarnas sociala funktion, miljökvalité samt
estetiska och kulturella värden tillmäts avgörande betydelse vid skötseln kan
tekniska förvaltningen ställa sig bakom motionens att-satser.
Samråd har skett med mark- och exploateringsavdelningen.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 19 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 januari 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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§ 26
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 24 januari 2006
Anbud
Inköp av 1 st redskapsbärare
Ombyggnad för äldreförvaltningen i kv Hjulhammar
Entreprenad 1 (bygg)
Entreprenad nr 2 (VVS)
Entreprenad nr 3 (luftbehandling)
Entreprenad nr 4 (SRÖ)
Entreprenad nr 5 (el)
Beslut
Begäran om ersättning för skada på personbil.
Dnr 2006.133.185
Ersättningsanspråk för bildäckskada orsakat av löst brunnslock.
Dnr 2006.273.185
Begäran om projekteringstillstånd för cirkulationsplats Vedeby.
2006.235.311
Ändring attestanter verksamhet c 020 Verksamhetsfastigheter,
021 Övriga fastigheter, 340 Fritidsanläggningar, 083 Fastighetsservice á-pris, 029 Fastighetsavd Rosenholm
Dnr 2006.252.002
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Verkställighet av betalning i Ftb efter manuell attest i vissa fall
Dnr 2006.221.002
Begäran om projekteringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
Saltö – Dragsö
Dnr 2006.276.312
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 27
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 11 januari 2006, § 18
Detaljplan för del av Verkö 3:25, Karlskrona hamn, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Dnr 2004.1589.214
2. Länsstyrelsens beslut den 13 januari 2006, dnr 505-6759-05
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Porsgöl 1:13 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1754.452
3. Länsstyrelsen beslut den 16 januari 2006, dnr 505-6500-05
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Hasslö 5:82 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1614.452
4. Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2006, dnr 505-6756-05
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Beseboda 1:32 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1753.452
5. Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2006, dnr 505-7180-05
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Stengöl 1:25 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1571.452
6. Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2006, dnr 505-7363-05
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Nävragöl 1:21 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1928.452
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7. Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2006, dnr 505-9-06
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Tjurkö 8:27 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1988.452
Kommunstyrelsens beslut den 17 januari 2006
8.
§5
Inriktningsbeslut inför upphandling av leasingbilar
Dnr 2006.122.057
9.
§ 17
Utbetalning av byggnadsbidrag till enskilda vägar 2005/2006
Dnr 2005.1026.318
10.
§ 18
Muddringsarbeten vid Lorensberg
Dnr 2005.401.825
11.
§ 19
Begäran om igångsättningstillstånd för gång- och cykelväg längs
Kungsmarksvägen, delen Gullbernavägen – Kungsmarksvägen 31-35
Dnr 2005.1836.311
12.
Länsstyrelsens beslut den 18 januari 2006, dnr 258-2333-05, 258-2745-05
Fartbegränsning vid Verköbron i Karlskrona kommun
Dnr 2006.138.558
13.
Utbildningsnämndens beslut den 1 februari 2006, § 2
Utveckling av skolor på Trossö/Wämö
Dnr 2005.1973.291
14.
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 januari 2006, § 5
Skolutveckling Trossö/Wämö
Dnr 2005.1973.291
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15.
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 januari 2006, § 6
Etablering av förskola i Rödeby, Johannesberg
Dnr 2005.389.290
16.
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 25 januari 2006, § 7
Projektering av ny förskola i Bastasjö
Dnr 2006.143.290
17.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 1 februari 2006, § 46
Bygglov för uppsättande av glasavskärmning, fastigheten Magistraten 13
Dnr 2006.242.311
Kommunfullmäktiges beslut den 2 februari 2006
18.
§7
Försäljning av del av Karlskrona 6:50, Karlskrona kommun
Dnr 2005.1898.253
19.
§9
Försäljning av fastigheter inom kv Garvaren, Fregatten, Gullbernahult
samt del av kv Psilander
Dnr 2006.10.253
20.
§ 10
Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för
2005-2006 för Karlskrona kommunkoncern
Dnr 2006.249.109
21.
§ 11
Revidering av verksamhetsområden avseende kommunalt VA på Aspö,
Hasslö, Karlskrona, Kättilsmåla, Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn
Dnr 2005.1649.303
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22.
§ 12
Förslag till komplettering av allmänna lokala ordningsföreskrifter
Dnr 2005.1506.003
23.
§ 13
Investeringstillstånd för diverse kompletteringar och förbättringar på
Vodafone Arena Rosenholm
Dnr 2005.1968.821
24.
§ 15
Svar på motion om ett tryggare område Kungsmarken/Sunnadal
Dnr 2004.322.823
25.
§ 16
Svar på medborgarförslag om placering av Bautastenen och ”gamla
fontänen”
Dnr 2004.1407.310
26.
§ 17
Svar på medborgarförslag om att vägbanan vid Saltsjöbaden måste repareras
Dnr 2005.645.512
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-26.
_____
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§ 28
Övrigt
Claes-Urban Persson (s) framför önskemål om följande information/
redovisning till tekniska nämnden:
1. cirkulationsplats, Verkökrysset
2. ombyggnad Järavägen, samt
3. regler och ekonomiska bedömningar avseende åtgärder p g a
vintervädret 2005/2006.
Vidare framför Jörgen Johansson (c) önskemål om information/studiebesök
avseende bryggplatser för fritidsbåtar.
______
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 mars 2006
§ 29

Budgetuppföljning februari 2006

§ 30

Förslag till taxor salutorg, offentlig plats m m år 2006

§ 31

Beslut om disposition av ospecificerade investeringsanslag för fastighetsförvaltning
och begäran om investeringstillstånd för förbättringar av arbetsmiljö och diverse
övriga förbättringar i kv Hjulhammar

§ 32

Utbyggnad av färjelägen, Verkö hamn

§ 33

Detaljplan för del av fastigheten Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 34

Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kv Wattrang, Karlskrona kommun,
Blekinge län

§ 35

Svar på medborgarförslag att anlägga gång- och cykelbro eller gångtunnel mellan
Gullbernavägen och Leksakshuset

§ 36

Svar på medborgarförslag att anlägga gång- och cykelbro över järnvägen
Kungsmarken/Gullbernavägen

§ 37

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 38

Meddelanden

§ 39

Information

§ 40

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 28 mars 2006 kl. 14.00-16.30
sammanträdet ajourneras kl. 14.40-15.00

Beslutande

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

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

Närvarande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s) kl. 14.00-15.40 §§ 29-39
Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Håkan Franzén kl. 14.15-14.35
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 14.00-14.40
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson
kl. 14.00-14.40
Utredningschef Tommy Sandin kl. 14.00-16.10
Projekteringschef Jan-Anders Glantz kl. 15.00-16.30.
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Arne Karnehov

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Arne Karnehov

§§ 29 - 40

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 mars 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/ledningsgruppen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.397.042

§ 29
Budgetuppföljning februari 2006
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen skall
förvaltningarna upprätta och avlämna budgetuppföljningsrapport
med prognoser för årets utfall per februari månads utgång.
Tekniska nämnden meddelar i skrivelse daterad den 14 mars 2006 att
prognosen för 2006 för tekniska nämndens verksamheter totalt kommer
att överensstämma med beslutat resultat på 0,2 mkr för 2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att fortsatt följa utvecklingen i verksamheterna så att budgeterat
resultat för 2006 uppnås, samt
2. att i övrigt godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2006.
_____
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Kommunfullmäktige för kännedom
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1722.041

§ 30
Förslag till taxor salutorg, offentlig plats m m år 2006
Tekniska nämnden avstod den 30 november 2005, § 103, från att besluta om
taxor för upplåtelse av salutorg och offentlig plats i samband med den årliga
översynen av taxorna i avvaktan på att en tillsatt parlamentarisk grupp
bearbetat taxorna för uteserveringar. Arbetet i den parlamentariska gruppen
pågår.
Eftersom uteserveringssäsongen snart börjar och handläggningen av
tillståndsansökningar är i sitt slutskede föreslår tekniska förvaltningen i
skrivelse daterad den 9 mars 2006:
- att 2005 års avgifter, uppräknade med ca 2 %, tillämpas under 2006,
- under rubriken ”Annan näringsverksamhet/övriga upplåtelser” föreslås
en taxa för uppställning av tidningsställ för gratistidningar införas.
Avgiften föreslås till 400 kronor per år och ställ,
- dessutom föreslås att uteserveringssäsongens start tidigareläggs med en
månad och dess avslut senareläggs med en månad. Säsongen föreslås
därmed omfatta tiden 1 april till 31 oktober, samt
- att resultatet från den parlamentariska översynen införes i 2007 års
taxebeslut.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till taxor för salutorg och annan offentlig plats
m m att gälla från och med den 1 april 2006.
_____
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Kommunstyrelsen
Äldreförvaltningen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.348.299

§ 31
Beslut om disposition av ospecificerade investeringsanslag för
fastighetsförvaltning och begäran om investeringstillstånd för
förbättringar av arbetsmiljö och diverse övriga förbättringar i
kv Hjulhammar
Tekniska förvaltningen har på uppdrag av äldreförvaltningen utrett hur man
bäst kan komma tillrätta med påpekade arbetsmiljöproblem, avsaknad av
brandlarm, tillgänglighetsanpassning samt i samband med dessa arbeten
anpassa lokalerna efter verksamhetens önskemål.
Tekniska förvaltningen har infordrat anbud på ombyggnadsarbetena och
sammanställt kostnaderna enligt följande:
-

Byggkostnader
Elkostnader
Ventilationskostnader
Värme och sanitetskostnader
Byggherrekostnader inkl oförutsett
Totalt

2 150 000:1 250 000:1 025 000:225 000:700 000:5 350 000:-

Tekniska förvaltningen föreslår att följande investeringsanslag disponeras
för genomförandet:
- Arbetsmiljöförbättringar Hjulhammar
Anslag i 2006 års investeringsbudget.
- Handikappanpassningar
Del av ospecificerat investeringsanslag 2006.
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- Brandlarm äldreboende
Del av ospecificerat investeringsanslag 2006.

350 000:-

- Verksamhetsanpassning
Del av ospecificerat investeringsanslag 2006.

900 000:-

- Energisparåtgärder
(förnyelse pannanläggningar)
700 000:Del av ospecificerat investeringsanslag 2006.
- Energibidrag länsstyrelsen
Investeringsbidrag

500 000:- 1 200 000:-

Ur driftbudgeten, planerat underhåll, disponeras:
- Underhållsarbeten ingående i entreprenaden

200 000:Totalt

5 350 000:-

Detta innebär att den totala investeringen uppgår till 5 150 000 kronor varav
500 000 kronor utgörs av investeringsbidrag. Nettokostnaden för
investeringen blir därmed 4 650 000 kronor.
Därtill föreslås att 200 000 kronor av beloppet för budgeterat planerat
underhåll disponeras för att täcka kostnaden för de i entreprenaden ingående
underhållsarbetena.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 mars 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att disponera ospecificerade investeringsanslag för fastighetsförvaltning i
enlighet med ovanstående redovisning.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för ovanstående ombyggnadsarbeten i kv
Hjulhammar.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningesekonomerna
Akten

2006.398.533

§ 32
Utbyggnad av färjelägen, Verkö hamn
Under 2005 ökade Polenfärjornas fraktkapacitet, dels genom ombyggnad av
färjorna, dels genom utökat rampsystem vid Verkökajen.
Förhandlingar pågår inom Stena Line om ett större fartyg. För Verköhamnen
innebär detta att i en första etapp måste befintlig kaj förlängas ca 55 m och i
etapp 2 ett nytt färjeläge skapas.
Kostnaden för etapp 1 har beräknats till 15 mkr och för etapp 2 till 107 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 7 mars 2006 lämnat yttrande,
utbyggnadsplaner, tidplaner och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Hamnchef Lars-Håkan Winkler föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att tekniska nämnden delegerar till arbetsutskottet att
efter anbudsinfordran anhålla om investeringstillstånd för etapp 1 enligt
föreslagen tidplan.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att delegera till arbetsutskottet att efter anbudsinfordran anhålla om
investeringstillstånd för etapp 1 enligt föreslagen tidplan.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna föreslagen inriktning på utbyggnaden av Verköhamnen,
samt
2. att få påbörja planeringen av etapp 2 med genomförande av
tillståndsprövningen.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.281.214

§ 33
Detaljplan för del av fastigheten Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 20 februari t o m 17 mars 2006.
Planen omfattar främst fastigheten Jämjö 6:1 som ägs av Karlskrona
kommun. De privatägda fastigheterna Jämjö 3:10, 3:11, 3:12, 3:20, 3:21,
3:23 och 6:3 berörs till viss del genom breddning av Ekedalsvägen,
anläggande av gångbana samt siktförbättring vid anslutning till väg E22.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett seniorboende för ca 26 friliggande
hus som ska förvaltas av en bostadsrättsförening. Inom området skall även
gemensamma ytor, samlingslokal och miljöhus anordnas.
Parkeringsbehovet löses inom området.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 27 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Mark- och exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.327.214

§ 34
Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret Wattrang,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad ändring av stadsplan har varit översänd till tekniska nämnden
för samråd med enkelt planförfarande under samrådstiden 24 februari
t o m 24 mars 2006.
Planområdet omfattar fastigheten Wattrang 21 som ägs av Galliaden och är
belägen på Trossö mellan Ronnebygatan och Drottninggatan. Fastigheten är
bebyggd med två byggnader med innegårdar och omfattar kontor för
länsstyrelsen samt en restaurang.
Gällande stadsplan anger användningen A, allmänt ändamål, för kvarteret.
Syftet med aktuell planändring är att genom ett tillägg till planbestämmelserna medge användningen KH, kontor och handel och därmed samhörigt
ändamål. Planbestämmelsen A, allmänt ändamål, upphävs.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 28 januari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
att tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.152.510)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2004.769.510

§ 35
Medborgarförslag att anlägga gång- och cykelbro eller gångtunnel
mellan Gullbernavägen och Leksakshuset
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om
att det byggs en gång- och cykelbro eller gångtunnel mellan Gullbernavägen och Leksakshuset. I skrivelsen anges att gående alltför ofta korsar
Österleden och utsätter både sig själva och biltrafikanter för fara.
För gångtrafikanter finns gång- och cykelvägar som leder fram till
köpcentret Amiralen. Dessa utgör en säker miljö för gångtrafikanter och
cyklister. Att anlägga en ny bro och tunnel enligt förslaget skulle innebära
en anläggningskostnad på ~3-4 mkr och ökade kostnader för drift och
underhåll. Vidare skulle man vara tvungen att schakta i den gamla
byggtippen intill Österleden, vilket innebär ytterligare kostnader för
markundersökningar och miljökonsekvensbeskrivning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 februari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag att frågan aktualiseras vid en eventuell planeringsprocess
för cirkulationsplats eller planskildhet i Verkökrysset.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.550.312)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1790.312

§ 36
Medborgarförslag att anlägga gång- och cykelbro över järnvägen
Kungsmarken/Gullbernavägen
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om
att det byggs en gång- och cykelbro från Kungsmarken över järnvägen
till Gullbernavägen samt en gångtunnel under Österleden.
I skrivelsen anges att när boende på Kungsmarken, Mariedal, Backabo och
Ekeberg, skall besöka köpcentret Amiralen, tar man genvägen över
järnvägsområdet vid Gullberna och korsar sedan Österleden.
Från berörda områden finns gång- och cykelvägar som leder fram till
Amiralen. Dessa utgör en säker miljö för gångtrafikanter och cyklister.
Att anlägga en ny bro och tunnel enligt förslaget skulle innebära en
anläggningskostnad på ~11-12 mkr och ökade kostnader för drift och
underhåll. Vidare skulle man vara tvungen att schakta i den gamla soptippen
intill Österleden vilket innebär ytterligare kostnader för markundersökningar
och miljökonsekvensbeskrivning.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 22 februari 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag att frågan aktualiseras vid en eventuell planeringsprocess
för cirkulationsplats eller planskildhet i Verkökrysset.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 mars 2006 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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§ 37
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 21 februari 2006
Meddelande om inställt sammanträde den 21 mars 2006
Beslut
Begäran om projekteringstillstånd för anläggande av gång- och cykelväg
längs Gamla Infartsvägen
Dnr 2006.2275.312
Begäran om projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2005.788.291
Begäran om projekteringstillstånd för uppförande av konferensutrymme på
Dragsö Camping
Dnr 2006.470.845
Regresskrav från IF angående vattenskada vid vattenläcka på Roslundavägen 20.
Dnr 2005.1415.185
Begäran om ersättning för skada på personbil
Dnr 2006.384.185
Ersättningskrav för vattenskada vid källaröversvämning
Dnr 2005.1415.185
Ersättningsanspråk för självrisk och förlorad arbetsinkomst vid vattenskada i
samband med källaröversvämning
Dnr 2006.146.185
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 38
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 februari 2006, § 51
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Jämjö, Karlskrona kommun, Blekinge
län
Dnr 2006.282.214
2. Kommunstyrelsens beslut den 14 februari 2006, § 35
Utveckling av skolor på Trossö/Wämö
Dnr 2006.1973.291
3. Länsstyrelsens beslut den 7 februari 2006, dnr 555-1076.05 1080-50-005
Fråga om miljösanktionsavgift Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2005.332.351
4. Vägverkets beslut den 23 februari 2006, beteckning TR10A 2005:22271
Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende hastighetsbegränsning på
Verköleden
Dnr 2005.707.512
5. Länsstyrelsens beslut den 28 februari 2006, dnr 581-4584-05
Statsbidrag till kalkning av sjöar och vattendrag under budgetåret 2006 i
Karlskrona kommun
Dnr 2006.388.438
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 5.
_____
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§ 39
Information
1. Karlskrona STADSMILJÖPROGRAM 2006
Utredningschef Tommy Sandin informerar.
2. Trafik i attraktiv stadsmiljö – TRAST-projektet
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
3. Trafikutveckling i Vedebylundsområdet
Projekteringschef Jan-Anders Glantz informerar.
_____
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§ 40
Övrigt
Tekniska nämndens sammanträde den 30 maj 2006 är inställt,
sammanträdet flyttas till den 7 juni 2006 då nämnden planerar för
en heldag med studiebesök/sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 april 2006
§ 41

Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse

§ 42

Begäran om investeringstillstånd för anskaffande av sopmaskin

§ 43

Höjning av renhållningstaxan från och med den 1 juli 2006

§ 44

Förslag till detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 45

Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård m fl,
Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 46

Svar på medborgarförslag att anlägga en isbana för allmänheten

§ 47

Svar på motion tätortsnära skogar

§ 48

Anmälan om delegeringsbeslut

§ 49

Meddelanden

§ 50

Information

§ 51

Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 25 april 2006 kl. 14.00 – 14.35

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Reiner Fölster (fp)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Markförvaltare/MBKingenjör Mikael Wirbrand
kl. 14.00-14.20
Sekreterare Mariette Karlsson

Övriga

6 elever från af Chapmangymnasiet SPS 3A

Utses att justera

Jörgen Johansson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Sign
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Sign
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Jörgen Johansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.565.311

§ 41
Begäran om investeringstillstånd avseende broförnyelse
I investeringsbudgeten för 2006 finns 1,6 mkr avsatta för
broförnyelse. Förnyelsen avser byte av isolering och övergångskonstruktioner för bron mellan Östra och Västra Prinsgatan och
bron på Gamla Infartsvägen över järnvägen. Totalkostnaden
beräknas uppgå till 2,1 mkr.
Kostnaden för förnyelsen överstiger budgeterat belopp med 500
tkr. För att finansiera projektet disponeras 500 tkr av det ospecificerade investeringsanslaget för nyanläggnings- och förbättringsarbeten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 29 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för broförnyelseprojekten inom
ramen 2 100 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.653.054

§ 42
Begäran om investeringstillstånd för anskaffande av
sopmaskin
I investeringsbudgeten för 2006 finns 700 tkr avsatta för
anskaffande av en mindre sopmaskin för gaturenhållning.
Totalkostnaden för anskaffningen beräknas uppgå till
800 tkr.
Kostnaden för förnyelsen överstiger budgeterat belopp med 100
tkr. För att finansiera anskaffningen disponeras 100 tkr av det
ospecificerade investeringsanslaget till anskaffning av maskiner
och utrustning inom gatu- och parkverksamheterna.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för anskaffande av mindre sopmaskin
inom ramen 800 000 kronor.
_____
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Kommunfullmäktige
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.648.406

§ 43
Höjning av renhållningstaxan från och med den 1 juli 2006
Regeringens förslag om skatt på förbränning av avfall har lämnats till
lagrådet. Skatten föreslås gälla hushållsavfall. Skattebeloppet föreslås blir
en schablon på mellan 94 och 444 kr/ton avfall exklusive mervärdesskatt
beroende på förbränningsanläggningens elverkningsgrad.
Skatten föreslås införas den 1 juli 2006.
Syftet med skatten är att öka återvinningen av plast, minska
koldioxidutsläppen, öka kraftvärmeproduktionen och likställa den fossila
delen i avfall med andra fossila bränslen.
Karlskrona kommuns brännbara sopor eldas i dag på orter som endast har
värmeproduktion vilket innebär att skatten blir 444 kr/ton. Tekniska
förvaltningen beräknar att 8 100 ton brännbara sopor genereras 2006.
Detta innebär en avfallsskatt på 1,8 mkr på halvårsbasis exklusive
mervärdesskatt. Samtliga renhållningstaxor behöver höjas med 13% för att
täcka avfallsskatten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 12 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2006-04-25

7

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att renhållningstaxorna höjs med 13% exklusive mervärdesskatt från och
med den 1 juli 2006 under förutsättning att riksdagen beslutar att införa
avfallsskatten enligt regeringens förslag.
_____

.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.477.214

§ 44
Förslag till detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerade förslag till detaljplan har varit översänt till tekniska nämnden för
yttrande under samrådstiden den 20 mars till och med den 17 april 2006.
Detaljplaneförslaget syftar till att utvidga befintligt industriområde för att
skapa en utökad bussdepå för Bergkvarabuss med plats för ca 90 bussar och
100 personbilar. Planområdet är beläget i Torskors industriområde vid
Silvervägen och Kaliumvägen.
För att tillgodose behovet av ytor för fordonsuppställning krävs en
utvidgning av befintliga fastigheter. Detta innebär att allmän plats marknatur tas i anspråk. Vidare görs ett område reserverat för eldistribution
tillgängligt för fordonsparkering.
Den naturmark som föreslås tas i anspråk (ca 0,7 ha) innebär främst att
landskapsbilden förändras. För att minska exponeringen mot riksväg 28
föreslås därför en skyddsplantering.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 6 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Markförvaltare/MBKingenjör Mikael Wirbrand föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.111.214

§ 45
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens Gästgivaregård,
m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan är översänd till tekniska nämnden för yttrande under
utställningstiden 27 mars t o m 24 april 2006. Planförslaget har tidigare varit
föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
Planområdet omfattar främst fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens
Gästgivaregård, som är belägen utmed Hästövägen söder om Wämöparkens
entré. Fastigheten ägs av Karlskrona kommun men är upplåten med tomträtt.
Inom fastigheten bedrevs tidigare restaurang, men verksamheten har upphört.
För området gäller detaljplan från 1986 och som medger restaurang. Syftet
med planen är att utöka användningsområdet för fastigheten Karlskrona 5:53
till att även omfatta handel och kontor och därmed samhörigt ändamål.
Planområdet omfattar även ett område mellan gästgivaregården och
Wämöparken beläget inom fastigheten Karlskrona 5:2, och som ägs av
Karlskrona kommun. Området utgörs av en gata (Hästövägen) och en gångoch cykelväg. I gällande detaljplan är området utlagt som kvartersmark, men
detaljplanen har aldrig blivit genomförd i dessa delar. Planförslaget innebär
att området planläggs som allmän platsmark för gata samt gång- och
cykelväg.
Planområdet omfattar dessutom ett område öster om gästgivaregården beläget
inom fastigheterna Karlskrona 5:2 och Karlskrona 2:1, och som ägs av
Karlskrona kommun. Området utgörs av en allmän parkeringsyta.
Planförslaget innebär att en del av parkeringsytan planläggs som
kvartersmark för parkering. Varuintag till fastigheten Karlskrona 5:53 sker
via en uppkörningsramp från parkeringen, markerad med y på planritningen.
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Allmänheten har rätt att nyttja den gångstig som är anlagd utmed stranden
söder om gästgivaregården. Rätten är inskriven i gällande tomträttsavtal samt
fastställd genom lantmäteriförrättning.
Parkeringsbehovet enligt norm löses inom kvartersmark för parkering genom
avtal med Karlskrona kommun. Parkeringsplatserna kommer ej att
öronmärkas för någondera part.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2005.82.826)
Tekniska förvaltningen/Gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.485.826

§ 46
Svar på medborgarförslag att anlägga en isbana för allmänheten
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om
kommunens synpunkter på att anlägga en isbana för allmänheten. Som
exempel anger man Lilla Torg i Malmö, där Malmö kommun under vintern
spolar upp en isyta.
Efter inventering av möjliga platser på Trossö, har förvaltningen funnit en
plats framför Snäckan i Hoglands park. Den ligger centralt och i anslutning
till en välbesökt lekplats.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag att frågan hänförs till utredningen om Hoglands park.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2003.367.266)
Tekniska förvaltningen/Staben/utredningsenheten
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Tekniska förvaltningen/Gatu- och parkavdelningen
Akten

2003.1476.266

§ 47
Motion tätortsnära skogar
Ändring av tekniska nämndens beslut den 28 februari 2006, § 25.
Rune Andersson (m) har inlämnat en motion med dels förslag om
målsättning för kommunens parkskogar och dels förslag till allmänna råd
om parkskogarnas skötsel.
De målsättningar som anges i motionen faller inom ramen för den
förvaltning och skötsel som tekniska förvaltningen redan idag tillämpar på
parkskogar inom tätort eller i tätortsnära områden. Tätortsnära skogar
innefattar all kommunal skogbevuxen mark förutom Inglatorp, Älmtamåla
och Dragdö.
Tekniska förvaltningen genomför tillsammans med skogsvårdsstyrelsen och
skogssällskapet områdesvisa karteringar med målsättningen att kunna
fastställa skötselplaner med utgångspunkt från varje områdes förutsättningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 mars 2006 lämnat yttrande och
beslutsförslag att frågan hänförs till utredningen om Hoglands park.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 19 april 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden hemställer att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed skall anses vara besvarad.
_____
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§ 48
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 18 april 2006
Hyresavtal
Träffat mellan tekniska förvaltningens hamnavdelning och Stena Line AB
avseende körramp till övre lastdäck, kaj 3, Verkö hamn.
Dnr 2006.229.550
Anbud
VA-ledningar, Tennvägen, Torskors
Leverans av El-produkter
Asfalt maskinbeläggningar 2006-2008 Karlskrona kommun
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2006, daterad 2006-04-03
Upplåtelse av offentlig plats 2006, reviderad 2006-04-19
Omdisponering av 500 000 kronor av det ospecificerade investeringsanslaget
för nyanläggnings- och förbättringsarbeten till anslaget för broförnyelsearbeten 2006.
Dnr 2006.566.311
Beslut om ersättning för självrisk efter skada på personbil i samband med
utlastning av snö från V Köpmansgatan.
Dnr 2006.520.185
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Trafiksignalanläggning Sunnavägen/Gullbernavägen
Dnr 2006.645.511
Utbyte av fyra P-automater
Dnr 2006.316.054
Disposition av del av 2006 års ospecificerade investeringsanslag för
anskaffning av maskinutrustning till gatu-/ och parkverksamheterna
Dnr 2006.566.311
Beslut om attestant verksamhet c 612 Plus-jobb TN
Dnr 2006.681.002
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 49
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 9 mars 2006, dnr 505-806-06
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av avfall på fastigheten Sjuhalla 1:73 i Karlskrona kommun
Dnr 505-806-06
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 mars 2006, § 87
Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö, Karlskrona
kommun, Blekinge län
Dnr 2003.1562.214
Kommunstyrelsens beslut den 14 mars 2006
3.
§ 46
Projekteringstillstånd för cirkulationsplats Vedeby
Dnr 2006.143.311
4.
§ 47
Projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2005.46.291
5.
§ 48
Projekteringstillstånd för ny förskola i Bastasjö
Dnr 2006.143.290
6.
Länsstyrelsens beslut den 15 mars 2006, reg. bet. A-01-12-043
Registrering av område för älgjakt enligt 33 § jaktlagen (1987:259) och
3 § jaktförordningen (1987:905)
Dnr 2006.284.434
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7.
Länsstyrelsens beslut den 16 mars 2006, dnr 521-771-06
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av avloppspumpstation
på fastigheten Verkö 3:1 i Karlskrona kommun
Dnr 2004.445.214
8.
Vägverkets beslut den 23 mars 2006, bet. TR 40 A 2005:4550
LTP-planen 2006 statsbidrag till trafiksäkerhetshöjande och
miljöförbättrande åtgärder på det kommunala gatu- och vägnätet
Dnr 2005.1835.311
Kommunfullmäktiges beslut den 30 mars 2006
9.
§ 26
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för Karlskrona
kommunkoncern
Dnr 2006.624.042
10.
§ 30
Investering i ny förskola i Rödeby (Johannesberg 1:1)
Dnr 2005.389.290
11.
§ 31
Exploateringskalkyl för detaljplan för del av Bastasjö
Dnr 2005.1182.214
12.
§ 32
Exploateringskalkyl för detaljplan på Aspö 5:68 m fl (Aspö Mad samt
området kring färjeläget)
Dnr 2005.942.214
13.
§ 33
Exploateringskalkyl för detaljplan del av Lyckeby 1:1 (norra Ringö)
Dnr 2006.222.251
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14.
§ 38
Svar på medborgarförslag om vägbelysning vid Saltsjöbaden
Dnr 2005.644.512
15.
§ 39
Svar på motion om gång- och cykelväg genom Kättilsmåla samhälle
Dnr 2005.647.512
16.
§ 40
Svar på motion om gångbana längs riksväg 28 i Holmsjö
Dnr 2006.622.512
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 16.
_____
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§ 50
Information
Budgetuppföljning mars 2006.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
_____
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§ 51
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående plusjobb.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
2. Med anledning av förmiddagens studiebesök på Skönstavik och
Dragsö camping anser nämnden genom Jörgen Johansson (c) att det är
viktigt att tekniska förvaltningen arbetar vidare med bl a avtalsfrågorna
och att information fortlöpande ges till tekniska nämnden.
3. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående gemensamhetsanläggning
(uppvärmning) i Holmsjö.
Frågan kommer att diskuteras vid nästa sammanträde.
4. John-Erik Danerklint (s) ställer fråga angående ägareförhållandena vid
Telenor Arena Rosenholm.
Frågan kommer att besvaras vid nästa sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 7 juni 2006
§ 52 Delårsbokslut 2006-04-30
§ 53 Investeringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola
§ 54 Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 55 Svar på medborgarförslag att flytta den gamla pressbyråkiosken från Wämöparken till
Hoglands park
§ 56 Svar på motion angående pensionärers hälsa
§ 57 Svar på motion införliva slammet i kretsloppet
§ 58 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 59 Meddelanden
§ 60 Information
§ 61 Övrigt
§ 62 Delegation avseende hemställan om investeringstillstånd för anläggande av Järavägen
och cirkulationsplats Vedeby
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Tisdagen den 7 juni 2006 kl. 14.00 – 15.00

Beslutande

Ordförande
2:e v ordf.
ledamöter

Percy Blom (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Roland Löfvenberg (m)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Gunhild Arvö (fp)
Björn Brunström (c)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Håkan Franzén
Gatu/parkchef Benny Ohlsson
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Lola Sellberg

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Lola Sellberg

§§ 52 - 62

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 juni 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.397.042

§ 52
Delårsbokslut 2006-04-30
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och avlämna budgetuppföljningsrapport med
prognoser för årets utfall per april månads utgång.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse daterad den 17 maj 2006 anmält
att prognosen för tekniska nämndens verksamheter överensstämmer med
beslutat positivt resultat på 200 tkr.
För att uppnå ett nollresultat för 2006 krävs för gatu/park- och fastighetsavdelningarna interna neddragningar enligt uppföljningsrapporten.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2006 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut 2006-04-30.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1628.291

§ 53
Investeringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 april 2006, § 42, beslutat hemställa
hos tekniska nämnden att uppdra till tekniska förvaltningen att omgående
utföra ombyggad av Aspö skola.
Anledningen är att hösten 2004 placerades en rullstolsburen elev i
förskoleverksamheten på Aspö. Med anledning av detta behövde den lokal
som dagbarnvårdarna idag använder och om några år även skolan anpassas
för att blir tillgängliga. Efter genomgång av lokalerna har ett förslag tagits
fram där all verksamhet samlas i skolan, köket byggs om och utemiljön
omkring skolan förbättras och tillgänglighetsanpassas.
Hyresökningen för den ombyggda skolan har tagits fram och blir maximalt
291 000 kronor per år. Detta är baserat på en investering om maximalt
3 200 000 kronor. Ombyggnaden föreslås finansieras genom
ianspråktagande av 3 200 000 kronor ur den ospecificerade reserven för
förskolor/skolor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 maj 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Förslaget är projekterat tillsammans med
personal, skolledning, handikappsekreterare, fackliga organisationer,
personal på barn- och ungdomsförvaltningen och presenterat för föräldrarna.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2006 tillstyrkt
förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anvisa 3 200 000 kronor ur den i budgeten, under åren 2005-2006,
upptagna reserven för förskolor/skolor för anpassning av lokaler i Aspö
skola, samt
2. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.135.214

§ 54
Detaljplan för fastigheten Kronärtskockan 4, Lyckeby,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden 24 april t o m 19 maj 2006. Planförslaget har tidigare
varit föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
Planen omfattar den privatägda fastigheten Kronärtskockan 4, som är
bebyggd med ett bostadshus från början av 1800-talet. Fastighetsägaren har
önskemål om att avstycka fastigheten till flera fastigheter för
bostadsändamål.
Syftet med det föreliggande planförslaget är att utöka byggrätterna på
fastigheten så att det medges avstyckning till 4-5 tomter för friliggande hus
alternativt parhus. Planförslaget medger även byggnation i två våningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.22.800)
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Akten

2006.413.800

§ 55
Svar på medborgarförslag att flytta den gamla pressbyråkiosken från
Wämöparken till Hoglands park
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om att
den gamla pressbyråkiosken skall flyttas från Wämöparken till Hoglands
park. Som motivering anges att kiosken med nuvarande placering
förmodligen får ett bristande underhåll och att den vackra kiosken skulle
komma flera medborgare till del i Hoglands park. Eventuellt skulle kiosken
kunna fyllas med någon slags verksamhet.
En arbetsgrupp är bildad för att utveckla Hoglands Park. En eventuell
flyttning av pressbyråkiosken är beroende på vilka ställningstaganden som
arbetsgruppen kommer fram till vad gäller den framtid användningen av
parken.. Med hänvisning härtill föreslås att medborgarförslaget beaktas i
arbetsgruppens fortsatta arbete. Samråd bör ske med styrgruppen för
Wämöparken.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 25 april 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.247.773)
Idrotts- och fritidsnämnden (2005.076.773)
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Akten

2005.963.773

§ 56
Svar på motion angående pensionärers hälsa
Tommy Olsson (kd) har i en motion föreslagit att kommunen snarast
underlättar för boulespelare vid Lyckåvallen genom att placera en toalett i
anslutning till deras plan.
Idrotts- och fritidsnämnden besvarade motionen den 29 augusti 2005, § 45.
Av yttrandet framgår att idrotts- och fritidsförvaltningen har varit föreningar
behjälpliga vid anläggande av boulebanor på ett flertal platser i Karlskrona.
I dessa sammanhang har strävan varit att anläggningarna ska finnas centralt
och i närheten av andra anläggningar så att samordning av olika faciliteter
kan ske. I Lyckeby finns därför boulebanorna vid Lyckeby GoIF:s klubbhus
och avståndet mellan boulebanorna och klubbhus/toalett anses vara rimligt
På andra platser finns boulebanor vid skolor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 april 2006 lämnat
tekniska förutsättningar och beslutsförslag.
Toaletter kan lösas på olika sätt; fasta nya, tillfälligt inhyrda eller
samnyttjande på befintliga anläggningar. Att anlägga en fast toalett kostar
drygt 500 tkr och kräver tillsyn och städ. En tillfällig inhyrd toalett kostar ca
5 tkr per månad och kräver förankring på platsen. Samnyttjande av befintliga
toaletter medför endast en ringa ökad driftkostnad.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.489.458)
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Akten

2005.73.458

§ 57
Införliva slammet i kretsloppet
Mats Lindbom (c) har lämnat in en motion där centerpartiet i Karlskrona
föreslår att försök med lokal odling av energigrödor med slam som
jordförbättringsmedel startas upp i Karlskrona och att kommunen tecknar
avtal och köper in producerade energigrödor från ytor som slamgödslats.
Tekniska förvaltningen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och i
VA/Renhållningsavdelningens förbättringsprojekt finns som effektmål bl. a.
att avdelningen ska ”återföra näringsämnen från 500 ton slam per år och
använda 1000 ton slam per år för att producera anläggningsjord”.
I dagsläget används nästan allt slam till att sluttäcka Bubbetorpsdeponin och
behovet finns ytterligare 5-10 år för detta ändamål.
VA/Renhållningsavdelningen har sedan lång tid levererat slam gratis till
lantbrukare och övriga som vill ta emot slam. P.g.a. livsmedelindustrins
restriktioner har avdelningen inte kunnat leverera något slam de senaste fem
åren trots att slammet uppfyller kraven från Naturvårdsverket.
Vid kontakt med Affärsverken AB, som idag har tre fastbränseanläggningar, har framkommit att det finns ett intresse till mottagning och
eldning av energigrödor om de är av sådan kvalitet att de tekniskt kan eldas,
att utsläppsvärden hålls inom tilldelade gränsvärden, att priset för bränslet
ligger i paritet med alternativen och att det finns kontinuerlig tillgänglighet
till en viss volym.
Möjligheterna att starta ett försök bör prövas inom uppdraget med
energisamordning för minskning av oljeberoendet i Karlskrona kommun.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 mars 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 maj 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed är besvarad.
_____
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§ 58
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2006, reviderad 2006-04-28, 2006-05-12,
2006-05-22
Ändrat beslut om attestanter verksamhet c 832 Industrijärnväg
Komplettering av beslut om attestanter för verksamheterna
c 070 Hamn á-pris och c 071 Hamn arbeten
Begäran om projekteringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till
F-5/6 skola
Dnr 2006.731.291
Begäran om projekteringstillstånd för ombyggnad av Ehrensvärdska
gymnasiet till 6/7-9 skola
Dnr 2006.732.291
Projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2005.788.291
Investeringstillstånd för byggande av ny fritidsgård vid Vedebyskolan
Dnr 2005.1310.827
Investeringstillstånd för ombyggnad av Östersjöhallen
Dnr 2005.1467.292
Ersättning för utlägg efter reparation av skada på personbil.
Dnr 2006.520.185
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Ersättning för återställning av skadad terrassering av grund till garage i
samband med snöröjning
Dnr 2006.810.185
Lokal trafikföreskrift p g a Drakbåtsfestival
TN 9/06
Lokal trafikföreskrift p g a Lövmarknaden
TN 10/06
Lokal trafikföreskrift p g a ”Försommaryra” i Kristianopel
TN 14/06
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 59
Meddelanden
1. Växjö Tingsrätts dom, mål nr M 3150-05 angående ansökan om tillstånd
till vattenverksamhet för bro över Nättrabyån vid Nättraby kyrka på väg 676,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2006.674.311
2. Länsstyrelsens beslut den 6 april 2006, dnr 551-4487-04 1080-T-562
MPD 07-06, tillstånd till fortsatt och utvidgad täktverksamhet (SNI-kod
14.0-0) av berg på fastigheten Augerum 1:1 i Karlskrona kommun
Dnr 2006.672.436
Kommunstyrelsens beslut den 11 april 2006
3. § 70
Taxor för kommunarkivets tjänster
Dnr 2006.701.061
4. § 71
Revidering av kommunstyrelsens delegationsförteckning
Dnr 2006.702.002
5. § 72
Projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2004.1626.290
6. § 73
Projekteringstillstånd för gång- och cykelväg längs Gamla Infartsvägen
Dnr 2006.275.312
7. § 74
Projekteringstillstånd för gång- och cykelväg Saltö – Dragsö
Dnr 2006.276.312
8. § 75
Förstudie för byggande av idrottshall i Tving
Dnr 2006.677.821
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9. § 80
Utbyggnad av färjelägen, Verkö hamn
Dnr 2006.398.533
10. § 91
Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan Jämjö och Sturkökrysset
Dnr 2005.1519.312
11. Inventering och förslag till utökning av båt/bryggplatser på kort och lång
sikt Lökanabben Aspö från Aspö Båtklubb.
Dnr 2006.744.820
12. Länsstyrelsens beslut den 24 april 2006, dnr 505-2512-06
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om ansökan om
uppehåll i sophämtning på fastigheten Mastkorgen 19 i Karlskrona kommun
Dnr 2006.551.452
13. Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2006, dnr 258-5075-05
Ansökan om sänkt hastighet på väg 738 vid Bredavik, Karlskrona kommun
Dnr 2005.1328.311
14. Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2006, dnr 258-3564-05
Ansökan om sänkt hastighet på väg 737 i Ramdala, Karlskrona kommun
Dnr 2005.867.512
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 19 april 2006
15. § 41
Förskolelokaler i Spjutsbygd
Dnr 2004.1626.290
16. § 42
Anpassning av lokaler i Aspö skola
Dnr 2004.421.291
17. § 43
Förskoleetablering på Rosenholm
Dnr 2006.780.290
18. § 44
Förskolelokaler i Jämjö
Dnr 2005.225.290
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19. Länsstyrelsens beslut den 3 maj 2006, dnr 258-5174-05
Begränsningar i rätten att utnyttja vattenområde och undantag från gällande
hastighetsbegränsning m a a Drakbåtsfestival
Dnr 2005.1507.308
20. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 2 maj 2006, § 67
Inriktningsförslag om exploateringsområde Norra Skeppsbrokajen
Dnr 2005.941.210
21. Äldrenämndens beslut den 26 april 2006, § 42
Beställning av ombyggnation av lokaler för hemstjänst och kontor vid
Hjulhammar
Dnr 2006.348.299
22. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 18 april 2006, § 48
Befolkningsprognos 2006-2015
Dnr 2006.815.109

Kommunfullmäktiges beslut den 27 april 2006
23. § 53
Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006
Dnr 2006.397.042
24. § 57
Avtal mellan Karlskrona kommun och Saltöhem AB om exploatering av
detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö
Dnr 2005.906.214
25. § 60
Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2006
Dnr 2006.824.004
26. § 63
Svar på motion om cykelbana längs Gamla Infartsvägen (Annebo – Bergåsa
tågstation
Dnr 2005.1791.312
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27. § 64
Svar på motion om att trafiksäkra järnvägsövergången vid Wämö
Dnr 2005.1590.512
28. § 65
Svar på medborgarförslag om cykelväg Stora Vörta – Skärva
Dnr 2005.1776.312
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-28.
_____
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§ 60
Information
1. Personalnyckeltal 2006-03-31
2. Vinterväghållningen 05/06
Gatu/parkchef Benny Ohlsson informerar.

_____
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§ 61
Övrigt
1. Ordföranden gratulerar Lola Sellberg som fyller 70 år i vecka och
överlämnar samtidigt en blomma.
2. Järavägen och cirkulationsplats Vedeby
Utvärdering anbud pågår. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
3. Arne Karnehov (kd) och Björn Brunström (c) påpekar bristfälligheter
och incidenter som inträffat på gång- och cykelvägen mellan Fisktorget
och Saltö.
Förvaltningschef Anders Jaryd och gatu/parkchef Benny Ohlsson
informerar.
4. Björn Brunström (c) ställer fråga angående beläggningsunderhållet.
Förvaltningschef Anders Jaryd svarar att diskussion pågår med kommunledningen om eventuell resursförstärkning.
5. Minskning av oljeberoendet i Karlskrona kommun
Projektledare Johnny Lilja, affärsverken, ska bjudas in till tekniska
nämndens nästa sammanträde.
_____
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Kommunstyrelsen för kännedom
Akten

2006.311.992

§ 62
Delegation avseende hemställan om investeringstillstånd för anläggande
av Järavägen och cirkulationsplats Vedeby
På grund av att det är angeläget att påbörja ovanstående anläggningsarbeten
direkt efter semesterperioden måste kommunstyrelsen behandla ärendet
snarast. För att möjliggöra detta måste rätten att hemställa om investeringstillstånd delegeras till tekniska nämndens ordförande.
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till tekniska nämndens ordförande att hos kommunstyrelsen
hemställa om investeringstillstånd för anläggande av Järavägen och
cirkulationsplats Vedeby.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 27 juni 2006
§ 62 Begäran om investeringstillstånd för förnyelse av gatubelysning
§ 63 Begäran om investeringstillstånd för nybyggnation av Saleboda vattenverk
§ 64 Investeringsanslag, investeringstillstånd och driftkostnadstäckning avseende investering i
förlängning av kaj nummer tre i Verkö hamn, färjeterminalen
§ 65 Förslag till detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 66 Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 67 Detaljplan för del av fastigheten Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 68 Revidering av Råd och regler för uteserveringar och serveringsvagnar
§ 69 Svar på motion tillåt uteserveringar året runt
§ 70 Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping
§ 71 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 72 Meddelanden
§ 73 Information
§ 74 Hemställan om tilläggsanslag år 2006 till beläggningsunderhåll – extra ärende
§ 75 Övrigt
§ 76 Sammanträdets avslutning
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 27 juni 2006 kl. 14.00-15.15
sammanträdet ajourneras kl. 14.30-14.50

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Gunhild Arvö (fp)
Tommy Rönn (v)

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson
Processingenjör Mats Strand
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson kl. 14.00-14.30
Gatu/Parkchef Benny Ohlsson kl. 14.00-14.30
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

Peter Christensen

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Peter Christensen

§§ 62 - 76

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 juni 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.970.317

§ 62
Begäran om investeringstillstånd för förnyelse av gatubelysning
I investeringsbudgeten för 2006 finns 2 mkr avsatta för successiv
förnyelse av gatubelysning. Årets utbytesplan omfattar Bergåsa, Mariedal,
Backabo, Torskors. Tennvägen och Silvervägen i Torskors industriområde.
Vädergatan och Fänkålsgatan i Hässlegården, samt ytterligare några
områden.
Efter att infordrade anbud utvärderats beräknas totalkostnaden för
anskaffningen till 1 700 tkr. Resterande del av anslaget för utbyte avses
disponeras till mindre enskilda åtgärder till exempel vajerbyten på Trossö
och stolpbyten på Hästö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 juni 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd för förnyelse av gatubelysning inom ramen
1 700 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och Renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.976.349

§ 63
Begäran om investeringstillstånd för nybyggnation av Saleboda
vattenverk
I investeringsbudgeten för 2006 finns 3 mkr avsatta för nybyggnation av
vattenverk i Saleboda.
Idag upprätthålls vattenförsörjningen i Saleboda samhälle av landstingets
gamla vattenverk som kommunen övertagit. Vattenverket är mycket slitet
och uppfyller inte dagens lagar och krav.
Inkomna anbud har utvärderats och totalkostnaden har beräknats till 5 mkr.
Kostnadsökningen beror bland annat på att förvaltningen, med erfarenhet
av stormen ”Gudruns” effekter på elförsörjningen, har beslutat att alla
vattenverk ska ha egna fasta reservkraftverk för att ytterligare säkerställa
driften.
Intern ombudgetering
Utgiften överstiger budgeterat belopp med 2 mkr. Det överskjutande
beloppet finansieras genom att omdisponera anslaget om 1 mkr för pumpförnyelse och 1 mkr av anslaget för förnyelse av vattenledningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 juni 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd till nybyggnation av vattenverk i Saleboda
inom ramen 5 000 000 kronor.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Hamnavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2005.1983.556

§ 64
Investeringsanslag, investeringstillstånd och driftkostnadstäckning
avseende investering i förlängning av kaj nummer tre i Verkö hamn,
färjeterminalen
Med anledning av att det föreligger behov av att kunna angöra med större
och längre färjefartyg vid färjeterminalen på Verkö erfordras utbyggnad av
anlöpskajen.
Utbyggnaden omfattar förlängning av befintlig anlöpskaj med 55 meter.
Förlängningen utförs med dykdalb som förbinds med befintlig kaj med
körbar landgång. Dykdalben kommer att integreras med färjeläge två när
andra utbyggnadsetappen genomförs.
Efter utvärdering av inkomna anbud har investeringsutgiften inklusive
projektering och byggherrekostnaden beräknats till 17,2 mkr.
Investeringsutgiften är inte inplanerad i gällande investeringsplan utan
föreslås finansieras utom antagen budget. Finansieringssätt föreslås av
kommunstyrelsen.
Driftkostnaden, som i huvudsak utgörs av kapitalkostnader, är beräknad
till 1,2 mkr första året, 2007. Kapitalkostnadsberäkningen grundar sig på
50 års avskrivningstid och 5 % internränta.
Efter första året sjunker kapitalkostnaden med 17 tkr per år beroende av
minskande resterande bokfört värde på anläggningstillgången.
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Intäktsökningen till följd av ökad trafik och godshantering uppskattas
inledningsvis till 600 tkr. År 2008 beräknas intäkterna öka så mycket att
full täckning av driftkostnaderna uppnås.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 juni, reviderad den 26 juni
2006 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att utöver gällande investeringsram 2006 anslå 17 200 000 kronor för
förlängning av kaj tre i Verkö hamn,
2. att täcka de ökade kapitalkostnaderna i den avgiftsfinansierade
verksamheten ”Färjeterminal” med utökad kommunbidragsfinansiering om
600 000 kronor år 2007, samt
3. att meddela investeringstillstånd för förlängning av kaj tre i Verkö hamn
inom ramen 17 200 000 kronor.
Vidare beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
att till kommunfullmäktige anvisa finansieringsform för
investeringsutgiften.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.477.214

§ 65
Förslag till detaljplan för del av Mursleven 6 m fl Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerat förslag till detaljplan har varit utställt för granskning från och
med den 19 maj till och med den 16 juni 2006. Detaljplaneförslaget har
tidigare varit föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
Planen syftar till att utvidga befintligt industriområde för att skapa en utökad
bussdepå för Bergkvarabuss med plats för ca 90 bussar och 100 personbilar.
Planområdet är beläget i Torskors industriområde vid Silvervägen och
Kaliumvägen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 23 maj 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.136.214

§ 66
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 22 maj t o m 16 juni 2006.
Planen omfattar ett område om ca 3,5 ha av fastigheterna Karlskrona 5:7,
5:10, 5:11 och 5:48 som ägs av Karlskrona kommun. Syftet med detaljplanen
är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett centralt och attraktivt läge. Planen
föreslår en byggnation med flerbostadshus i två våningar om totalt 36
lägenheter och som ska förvaltas av en bostadsrättsförening.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 maj 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Mark/exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.282.214

§ 67
Detaljplan för del av fastigheten Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden 22 maj t o m 16 juni 2006. Planförslaget har tidigare
varit föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
Planen omfattar främst fastigheten Jämjö 6:1, som ägs av Karlskrona
kommun. De privatägda fastigheterna Jämjö 3:10, 3:11, 3:12, 3:20, 3:21 och
3:23 berörs till viss del genom breddning av Ekedalsvägen, anläggande av
gångbana samt siktförbättring vid slutning till E22:an.
Syftet med detaljplanen är att skapa ett seniorboende för ca 24 friliggande
hus som ska förvaltas av en bostadsrättsförening.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande planförslag.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2006-06-27

11

Sammanträdesprotokoll

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Gatu- och parkavdelningen
Akten

2006.1012.311

§ 68
Revidering av Råd och regler för uteserveringar och serveringsvagnar
Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 april 1999, § 100, beslutat om
antagande av Råd och regler för uteserveringar och serveringsvagnar. Ett par
mindre revideringar i policyn gjordes i februari 2004. Syftet har varit att
åstadkomma ett tydligt regelverk med riktlinjer för utformningen som den
sökande ska följa under eget ansvar.
Efterlevnaden av riktlinjerna har inte alltid varit tillfredsställande och en
mer omfattande revidering bedöms angelägen för att möta dagens krav på
utformning och gestaltning. Policyn kommer att tas fram av en arbetsgrupp
med handläggare inom berörda förvaltningar och i samråd med Krögarföreningen i Karlskrona för att förslaget ska bli väl förankrat och
efterlevnaden bättre.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 29 maj 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta förslag till
revidering av Råd och regler för uteserveringar och serveringsvagnar.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.175.230)
Tekniska förvaltningen/Gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1588.311

§ 69
Svar på motion tillåt uteserveringar året runt
Carl-Göran Svensson (m) har i en motion föreslagit att kommunens
regler för upplåtelse av allmän plats vad avser uteserveringar ska möjliggöra
för restauranger och kaféer att ha uteserveringar året runt.
Nuvarande kommunala regler för upplåtelse av allmän plats medger
uteserveringar endast under perioden 1 maj-30 september. Tillstånd
meddelas av polisen efter hörande av kommunen.
En parlamentarisk arbetsgrupp under ledning av tekniska nämndens
ordförande och med representanter från övriga politiska partier har arbetat
fram ett förslag som medger uteservering året om, men med särskilda villkor
under vinterperioden. Förslaget innebär även förändrade taxor för vissa
näringsidkare.
Avsikten är att förslaget ska behandlas i samband med budgetarbetet och
föreslås gälla fr o m 2007.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 1 juni 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed ska anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (2005.425.514)
Tekniska förvaltningen/Gatu- och parkavdelningen
Akten

2005.1346.514

§ 70
Svar på medborgarförslag om att anordna en husbilsparkering/camping
Till kommunen har inkommit ett medborgarförslag med hemställan om
att det bör finnas en billighetsvariant med uppställning av husbilar för
uppkoppling av el, samt toalett- och duschmöjlighet.
På fem campingplatser i Blekinge erbjuds för närvarande en service som
kallas Quick Stop, däribland Dragsö. Denna service vänder sig till de som
nattetid kl 21.00-09.00 vill sova tryggt, ladda batterierna, fylla på vatten och
tömma latrinen.
Tekniska förvaltningen har kommunicerat med sökanden varvid framkom att
Quick Stop uppfyller de önskemål som ställs i medborgarförslaget. Samråd
har också skett med bl a turistansvariga inom kommunen samt med
ordföranden i Blekinge Camping Värdar.
Tekniska nämndens trafikutskott har vid sammanträde den 24 maj 2006,
§ 11, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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§ 71
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 24 maj 2006
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 20 juni 2006
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2006, reviderad 2006-06-12, 2006-06-16
Ersättning för skadeutgifter vid vattenskada i samband med
källaröversvämning på Hasslö
Dnr 2006.208.185
Ersättning för självrisk för vattenskada i samband med källaröversvämning på Hasslö
Dnr 2006.208.185
Ersättning för skadeutgifter p g a vattenskada vid källaröversvämning i
Jämjö
Dnr 2006.406.185
Ersättning för bilruta
Dnr 2006.933.185
Ersättning för skadad båt i samband med snöröjning
Dnr 2006.819.185
Omdisponering av del av 2006 års ospecificerade investeringsanslag för
förnyelse av vattenledningar och motsvarande anslag för pumpförnyelse
Dnr 2006.975.344

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2006-06-27

15

Sammanträdesprotokoll

Beslut om ersättare för ordinarie attestant i verksamhet c 015
Byggledning/proj a-pris; c 016 Byggledning/proj arbete; c 020 Verksamhetsfastigheter; c 021 Fastighetsavd övriga fastigheter; c 022 Fastighetsavd
administration; c 082 Städning; c 083 Fastighetsservice a-pris; c 084
Fastighetsservice arbeten; c 090 Byggservice a-pris; c 091 Byggservice
arbeten; c 340 Fritidsanläggningar
Dnr 2006.681.002
Lokal trafikföreskrift p g a prov med gågata.
TN 16/06
Lokal trafikföreskrift p g a konsert på Stortorget.
TN 17/06
Lokal trafikföreskrift p g a SAIL 2006
TN 18/06
Hemställan om investeringstillstånd för anläggande av Järavägen och
cirkulationsplats Vedeby
Dnr 2006.992.311
Anbud
Förlängning av kaj 3, Verkö hamn
Flytbrygga Tallebryggan
Koholmen ARV
Renstvätt/Sandtvätt
Broreparationer K 180 och K 373
Ledningsrenovering Kungsbron
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 72
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 10 maj 2006, dnr 555-0753-05, 1080-50-005
Underrättelse om driftstörning avseende utsläpp av orenat avloppsvatten från
pumpstationer anslutna till Koholmens ARV till följd av strömavbrott
Dnr 2006.841.351
2. Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 9 maj 2006, § 68
Inriktningsbeslut för exploatering av Norra Skeppsbrokajen
Dnr 2005.941.210
3. Länsstyrelsens beslut den 2 maj 2006, dnr 258-5498-06
Ansökan om sänkt hastighet på väg 737 i Ramdala, Karlskrona kommun
Dnr 2005.867.512
4. Kommunstyrelsens beslut den 9 maj 2006, § 105
Investeringstillstånd för anskaffande av sopmaskin
Dnr 2006.653.054
5. Kommunstyrelsens beslut den 9 maj 2006, § 106
Projekteringstillstånd boulebanor på Telenor Arena Karlskrona
Dnr 2006.848.210
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 maj 2006, § 160
Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl Jämjö, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Dnr 2006.282.214
7. Länsstyrelsens beslut den 18 maj 2006, dnr 555-7101-04, 555-174-05,
1080-50-005
Driftsstörning i svalltornet på Koholmens avloppsreningsverk den 2 och 3
december 2004 samt den 4 och 5 januari 2005
Dnr 2005.198.351
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8. Länsstyrelsens beslut den 22 maj 2006, dnr 258-5652-05
Ansökan om sänkt hastighet på enskilda vägen K 664, Karlskrona kommun
Dnr 2005.1541.512
9. Länsstyrelsens beslut den 26 maj 2006, dnr 505-3600-06
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om uppehåll i
hämtning av hushållssopor
Dnr 2006.790.452
10. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 17 maj 2006, § 52
Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Rosenfeldtskolan
år F-5/6
Dnr 2006.731.291
11. Barn- och ungdomsnämndens beslut den 17 maj 2006, § 53
Utveckling av skolor på Trossö och Wämö – förstudie av Ehrensvärdska
skolan år 6/7-9
Dnr 2006.732.291
12. Länsstyrelsens beslut den 29 maj 2006, dnr 258-3315-06
Fartbegränsning i Ungskärs hamn
Dnr 2006.733.557
Kommunstyrelsens beslut den 30 maj 2006
13. § 119
Förslag till förstudie av nytt stadsbibliotek i Karlskrona kommun
Dnr 2006.991.881
14. § 120
Projekteringstillstånd för ny förskola i Spjutsbygd
Dnr 2004.1626.290
15. § 121
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Rosenfeldtskolan till F-5/6 skola
Dnr 2006.731.291
16. § 122
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ehrensvärdska gymnasiet till
6/7-9 skola
Dnr 2006.732.291
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17. § 123
Investeringstillstånd avseende broförnyelse
Dnr 2006.565.311
18. § 125
Investeringstillstånd för byggande av ny fritidsgård vid Vedeby skola
Dnr 2005.1310.827
19. § 126
Investeringstillstånd för ombyggnad av Östersjöhallen
Dnr 2005.1467.292
20. Länsstyrelsens beslut den 2 juni 2006, dnr 505-3842-06
Överklagande av tekniska förvaltningens beslut i fråga om ansökan om
uppehåll i sophämtning
Dnr 2006.868.452
21. Fiskeriverkets beslut den 8 juni 2006, dnr 12-1146-06
Begäran om utlämnande av landningsuppgifter vid hamnarna Sandhamn,
Sturkö Ekenabben, Garpahamnen, Hallarna, Karlskrona Saltö samt
Handelshamnen i Karlskrona
Dnr 2006.329.559
Kommunfullmäktiges beslut den 1 juni 2006
22. § 80
Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
Dnr 2006.968.042
23. § 81
Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun
Dnr 2006.967.042
24. § 83
Bytesavtal mellan Karlskrona kommun och Staten Fortifikationsverket
Dnr 2006.682.269
25. § 84
Investeringsmedel till körramp, Verkö Hamn
Dnr 2006.229.550
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26. § 85
Svar på motion om familjepark
Dnr 2003.1475.332
27. § 87
Svar på motion om tillbyggnad av gymnastiksal på Tvings skola
Dnr 2006.677.821
28. Länsstyrelsens beslut den 8 juni, dnr 258-98-06, 2 st
Överklagande av beslut om förbud mot parkering på Saltövägen
Dnr 2004.704.512
29. Länsstyrelsens beslut den 8 juni, dnr 555-41-06 1080-50-005
Bräddning 1-2 januari 2006 vid tryckavloppsledning från pumpstation
Vämöviken till Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2006.179.351
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 29.
_____
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§ 73
Information
a. Budgetuppföljning maj 2006.
b. Miljöredovisning VA/Renhållningsavdelningen 2005.
Processingenjör Mats Strand informerar.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2006-06-27

21

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/Gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/Förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1017.311

§ 74
Hemställan om tilläggsanslag år 2006 till beläggningsunderhåll
Tekniska förvaltningen har tidigare redovisat att det långsiktiga behovet av
medel till toppbeläggningar uppgår till ca 5,6 mkr/år.
För 2006 medger anslagna medel att beläggningar utförs för ca 1,7 mkr.
Förvaltningen har bedömt ett behov av ytterligare 5,8 mkr för att åtgärda
beläggningar som är hårt nerslitna, inte minst efter den gångna vintern. Av
detta beläggningsbehov har de värst utsatta vägarna prioriterats inom en
kostnadsram 3,0 mkr (bostadsområden och GC-vägar är ej inräknade).
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 14 juni 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 21 juni 2006 tillstyrkt
förslaget.
Gatu/Parkchef Benny Ohlsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag om 3 000 000 kronor för
utökat beläggningsunderhåll år 2006
_____
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§ 75
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga angående
anläggande av Järavägen och cirkulationsplats Vedeby.
Information kommer att ges vid tekniska nämndens sammanträde
den 7 september 2006.
2. Roland Löfvenberg (m) ställer fråga angående utförande av duschar
vid Gissleviks campingområde. Frågan kommer att besvaras vid tekniska
nämndens sammanträde den 7 september 2006.
3. Åke Håkansson (s) ställer fråga angående outhyrda lokaler i
Oskarsvärnsanläggningen.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
4. Björn Brunström (c) ställer fråga angående försäljning av mark och
byggnader i Saltö hamn.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
_____
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§ 76
Sammanträdets avslutning
Ordföranden tackar för ett gott samarbete och önskar alla en skön och
avkopplande sommar.
2:e v ordförande Jörgen Johansson tackar ordföranden för vårens arbete och
önskar en avkopplande sommar.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 7 september 2006
§ 77 Informationer och föredragningar
§ 78 Förslag till budget 2007 samt plan för åren 2008-2009
§ 79 Investeringstillstånd och begäran om anslag för byggandet av ny förskola i Spjutsbygd
§ 80 Investeringstillstånd för anläggande av boulebanor vid Telenor Arena Karlskrona
§ 81 Detaljplan för fastigheten Aspö 6:54 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
§ 82 Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors industriområde, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 83 Svar på medborgarförslag avseende stig från Hässlegården till Bastasjö rekreationsområde
§ 84 Svar på medborgarförslag avseende förbättringar inom Bastasjö rekreationsområde
§ 85 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 86 Meddelanden
§ 87 Information
§ 88 Övrigt
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Plats och tid

Karlskrona kompetenscenter, Gullberna Park
Torsdagen den 7 september 2006 kl. 07.30-15.00
Sammanträdet ajourneras kl. 12.00-13.30

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Roland Löfvenberg (m)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sune Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Tommy Rönn (v)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s) kl. 13.30-15.00
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Björn Brunström (c)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Ansvarig förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Administrativ chef Sussie Rantil kl. 07.30-12.00
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson kl. 07.30-12.00
Förvaltningsekonom Stefan Jartelius kl. 07.30-12.00
Gatu/Parkchef Benny Ohlsson kl. 07.30-12.00
Bitr. Gatu/Parkchef Karl-Johan Svärd kl. 07.30-12.00
Ekonom Marco Löfgren kl. 07.30-12.00
Mark- och Exploateringschef Hans-Olof Hansson
kl. 07.30-12.00
Mark- och Exploateringsingenjör Tina Thorsson
kl. 13.30-15.00
Fastighetschef Håkan Franzén
Förvaltningsekonom Ann-Kristin Nilsson kl. 07.30-12.00
VA/Renhållningschef Kenneth Johansson kl. 07.30-12.00
Renhållningsingenjör Håkan Sandegård kl. 07.30-12.00
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Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 07.30-12.00
Projektledare Johnny Lilja, Affärsverken Karlskrona AB
kl. 14.30-14.45
Sekreterare Mariette Karlsson

Utses att justera

John-Erik Danerklint

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
John-Erik Danerklint

§§ 77 - 88

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 september 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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§ 77
Informationer och föredragningar
Vid förmiddagens sammanträde föredrar avdelningscheferna
förslag till budget 2007 samt plan för åren 2008-2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.899.041

§ 78
Förslag till budget 2007 samt plan för åren 2008-2009
Tekniska förvaltningen har upprättat förslag till budget 2007 samt
plan för åren 2008-2009.
Förslaget har upprättats i enlighet med de direktiv och ramar som
beslutats i kommunfullmäktige den 15 juni 2006. Ramen grundar sig
på de ekonomiska ramar som tilldelats nämnden för år 2007 och 2008
i den av kommunfullmäktige beslutade treårsbudgeten 2006-2008.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 16 augusti 2006, reviderad
den 31 augusti 2006, lämnat yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet vid sammanträde den 23 augusti
2006.
Yrkanden
Alliansen i Karlskrona yrkar
1. att ett förslag på hur avveckling av produktionsenheten kan ske på sätt
som gör att avvecklingskostnaderna minimeras presenteras,
2. att arbetet med självförvaltning intensifieras,
3. att möjligheten till konkurrensutsättning prövas vid pensionsavgångar
och andra vakanser, samt
4. att 200 000 kronor anslås för utökad gatubelysning på landsbygden.
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Percy Blom (s) yrkar avslag till Alliansens tilläggsyrkande 1, samt bifall
till tilläggsyrkande 3-4.
Propositioner
Tekniska nämnden beslutar först enligt tekniska förvaltningens förslag i
12 att-satser.
Därefter ställer ordföranden proposition på Alliansens tillägg 1.
Tekniska nämnden avslår tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Alliansens tilläggsyrkande 2-4 och
tekniska nämnden bifaller förslagen.
Således beslutar tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige
1. att utöka kommunbidragsramen för 2007-2009 för att återställa de
ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla en godtagbar
underhållsnivå på anläggningarna inom gatuverksamheten,
2. att vid antagande av föreslagen investeringsplan planera för behovet av
ökad kommunbidragsram för 2007 med 1 075 000 kronor, för 2008 med
6 000 000 kronor och för 2009 med 7 875 000 kronor för att täcka nämndens
ökade kapitalkostnader till följd av investeringar i gatu- och parkverksamheterna,
3. att utöka kommunbidragsramen för 2008 och 2009 med ytterligare
400 000 kronor årligen för att täcka kostnader för ökade driftbidrag till
vägsamfälligheter, enligt plan, beslutad av kommunfullmäktige den
26 feburiari 2004 § 23,
4. att utöka kommunbidragsramen för 2007 med 93 000 kronor, för 2008
med 264 000 kronor och 2009 med 523 000 kronor för att täcka kostnader
för utökade bidrag till byggande av enskilda vägar,
5. att utöka kommunbidragsramen för 2007 med 20 000 kronor, för 2008
med 205 000 kronor och för 2009 med 510 000 kronor för ökade
driftskostnader m a a utbyggnad av befintligt vägnät,
6. att utöka kommunbidragsramen till hyrande förvaltningar för 2007-2009
med 3 400 000 kronor årligen för fastighetsverksamhetens ökade
mediakostnader m a a kommunkoncernens förändrade energipriser inför
2006,
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7. att utöka kommunbidragsramen för 2007 med 595 000 kronor för att täcka
nämndens ökade kapitalkostnader till följd av investeringen (17,2 mkr) på
Verkö, kajläge 2,
8. att inom den avgiftsfinansierade vatten- och avloppsverksamheten medge
ianspråktagande av eget kapital om 2 300 000 kronor för år 2007 och planera
för ianspråktagande om 2 000 000 kronor för år 2008 och 2 000 000 kronor
för år 2009,
9. att fullfölja beslut om investeringar om 3 000 000 kronor år 2007 i
vattenförsörjningsprojektet Johannishusåsen samt planera för 94 000 000 kronor
år 2008 och 50 000 000 kronor år 2009,
10. att fastställa vatten- och avloppstaxa för 2007 i enlighet med föreliggande
förslag,
11. att fastställa renhållningstaxa för 2007 i enlighet med föreliggande förslag,
12. att som verksamhetsmål för 2007 enligt god ekonomisk hushållning
•

inventera och redovisa underhållsbehoven inom tekniska
nämndens samtliga verksamhetsområden till
budgetberedningen 2007

•

utreda och lämna förslag på alternativa förnyelsebara
energikällor för uppvärmning av tre fastigheter utanför
fjärrvärmeområdet

•

möjliggöra utveckling av transportkorridoren mellan Göteborg
och Polen (Gdynia) för containergods via RoRo-färja och
järnvägspendel två gånger/vecka

•

fullfölja fullskaleförsök och miljöprövning vid
Johannishusåsen som underlag för beslut, projektering och
investering av Karlskronas nya vattenförsörjning, samt

13. att arbetet med självförvaltning intensifieras,
14. att möjligheten till konkurrensutsättning prövas vid pensionsavgångar
och andra vakanser, samt
15. att anslå 200 000 kronor för utökad gatubelysning på landsbygden.
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Vidare beslutar tekniska nämnden för egen del
16. att i övrigt godkänna föreliggande förslag till budget för år 2007 och
plan för 2008-2009.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2004.1626.290

§ 79
Investeringstillstånd och begäran om anslag för byggandet av ny
förskola i Spjutsbygd
Barn- och ungdomsnämnden har den 19 april 2006, § 41, hemställt hos
tekniska nämnden att uppdra åt tekniska förvaltningen att omgående utföra
projektering av nya förskola i Spjutsbygd, Bostorp 2:94. Projekteringen är
nu avslutad, anbud infordrade och utvärderade, och den totala kostnaden blir
12 105 000 kronor.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 10 augusti 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2006 tillstyrkt
förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anvisa 12 105 000 kronor ur det ospecificerade anslaget för
nybyggnation av förskolelokaler för uppförande av ny förskola i Spjutsbygd,
samt
2. att omedelbart meddela investeringstillstånd.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1258.828

§ 80
Investeringstillstånd för anläggande av boulebanor vid Telenor Arena
Karlskrona
Redan i planeringsskedet av Telenor Arena Karlskrona framkom intresset
från sex aktiva bouleföreningar om möjligheten till boulespel inomhus i
anslutning till arenan. I Karlskrona kommun är mer än 1 000 spelare aktiva i
olika föreningar.
I den förrådsbyggnad som bl a används för förvaring av täckgolvet för
arenan finns möjligheter att anlägga sju boulebanor.
Vid sammanträde den 9 maj 2006, § 106, uppdrog kommunstyrelsen åt
tekniska förvaltningen att omgående projektera anläggningen. Uppdraget
omfattade också en presentation av en alternativ utformning av anläggningen
till en produktionskostnad av högst 700 tkr.
Tekniska förvaltningen har i samverkan med bouleföreningarnas
representanter gjort en skiss för framtida användning och en översiktlig
kostnadsbedömning. Skissen innefattar sju boulebanor, omklädningsrum,
toalett samt möjlighet till enklare servering. Investeringsutgiften för det
skisserade förslaget uppskattades till ca 1,4 mkr.
Efter anbudsinfordran och kostnadssammanställning blir summan för
ursprungligt alternativ 1 150 tkr och för det enklare alternativet 830 tkr.
Det enklare utförandet innebär att byggnation av omklädningsrum och
duschar inte utförs.
Tekniska förvaltningen föreslår att anläggningen utförs enligt det enklare
alternativet.
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Årlig drift- och underhållskostnad inklusive kapitalkostnad uppgår till
210-250 tkr/år. Kostnaden förutsätter att anläggningen drivs och sköts av
föreningar.
Finansiering av investeringen i den föreslagna bouleanläggningen vid
Telenor Arena Karlskrona föreslås ske genom ombudgetering av 830 tkr av
2006 års anslag till åtgärder i Östersjöhallen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 augusti 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2006 tillstyrkt
förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att ombudgetera 830 000 kronor av 2006 års anslag till åtgärder i
Östersjöhallen till uppförande av boulebanor vid Telenor Arena Karlskrona,
samt
1. att meddela omedelbart investeringstillstånd.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.1132.214

§ 81
Detaljplan för fastigheten Aspö 6:54 m fl, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 26 juni t o m 21 juli 2006.
Planen omfattar fastigheten Aspö 6:54 och 6:115, som är privatägda, samt
den samfällda fastigheten Aspö S:14.
Syftet med det föreliggande planförslaget är att pröva möjligheten för
nybyggnation genom avstyckning från fastigheten 6:54 samt utökning av
fastigheten 6:115 genom fastighetsreglering från 6:54. Inlösen av fastigheten
Aspö S:14 föreslås för de delar den berörs i planen. Planförslaget medger
11 tomter för småhusbebyggelse i högst en våning. Inom området ska även
ett gemensamt miljöhus anordnas. Parkeringsbehovet löses inom varje
nybildad fastighet.
En gemensamhetsanläggning bildas, med fastigheterna inom planområdet
som deltagande fastigheter, för drift och underhåll av lokalgatan, naturområde och gemensamt miljöhus.
Exploatörer svarar för alla kostnader för detaljplaneläggning, fastighetsbildning och övriga kostnader för genomförandet av planen. Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och
exploatören.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juli 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2006 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och Exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/mark- och exploateringsavdelningen
Akten

2006.1111.214

§ 82
Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors industriområde,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under samrådstiden 26 juni t o m den 21 juli 2006.
Planområdet omfattar totalt ca 15,5 ha och är beläget i Torskors industriområde. Karlskrona kommun äger huvuddelen av den mark som planläggs
och som omfattar del av fastigheterna Vedeby 2:3 och 21:1.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare industrimark genom att
område avsett som allmän plats i gällande detaljplan ändras till kvartersmark
för industriändamål. Parkeringsbehovet ska lösas inom respektive
industritomt.
Kommunen kommer på sedvanliga villkor att försälja marken till de företag
som etablerar sig i området. De som förvärvar fastighet inom planområdet
svarar för kostnaderna för all egen byggnation och därmed sammanhängande
anläggningar och åtgärder samt drift och underhåll inom sina respektive
fastigheter. De svarar även för erforderlig geotekniska och miljötekniska
undersökningar samt för radonundersökningar.
Torskors industriområde genomkorsas av Tennvägen från vilken Titanvägen
trafikmatar planområdet. I gällande detaljplan föreslås Titanvägen utformas
som en slinga, vilken ej är utbyggd idag. I föreliggande planförslag föreslås
Titanvägen utformas med två stycken vändplaner.
Genom planområdet sträcker sig ett ridspår och ett mountainbikespår.
Spåren kommer att omförläggas söder och öster om planområdet.
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Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 4 juli 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2006 tillstyrkt
förslaget.
Mark- och Exploateringsingenjör Tina Thorsson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen (2004.79.820)
Tekniska förvaltningen/utredningsenheten
Gatu/Parkavdelningen
Akten

2004.339.820

§ 83
Stig från Hässlegården till Bastasjö rekreationsområde
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag till förbättringar
inom Bastasjö rekreationsområde.
Förslaget innebär i huvudsak:
1. att en stig framkomlig för barnvagnar iordningställs från N Hässlegården
till Bastasjö rekreationsområde, samt
2. att hela leden runt Bastasjön görs framkomlig för barnvagnar.
Under genomförandet av detaljplanen för Bastasjö villaområde kommer
gångvägar att anläggas genom området från N Hässlegården till rekreationsområdet. Genomförandet av detaljplanens västra del påbörjas under 2006.
Leden runt Bastasjön är ca 1,5 km. Ungefär 400 m längs sjöns sydsida från
Bastasjöstugan österut till en grillplats är framkomlig för barnvagn.
De närmaste åren kommer tekniska förvaltningen att färdigställa stadsvandringslederna, varför det ekonomiska utrymmet för nyanläggning eller
uppgradering av andra leder kommer att vara begränsat.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Samråd har skett med mark- och exploateringsavdelningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed anses vara besvarat.
_____

Sign

Sign

Sign

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

2006-09-07

17

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen (2005.672.820)
Tekniska förvaltningen/utredningsenheten
Gatu/Parkavdelningen
Akten

2006.414.336

§ 84
Bastasjö rekreationsområde
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag till förbättringar
inom Bastasjö rekreationsområde.
Förslaget innebär i huvudsak:
1. att stigen runt sjön handikappanpassas i sin helhet,
2. att betande får utestängs från sjön och stigen genom ett ca 230 m långt
stängsel längs sjöns östra del, samt
3. att en röjning sker i ett privatägt markområde längs sjöns norra och västra
strand.
Leden runt Bastasjön är ca 1,5 km. Ungefär 400 m längs sjöns sydsida från
Bastasjöstugan österut till en grillplats är framkomlig med rullstol. Att göra
resten av leden tillgänglig för rullstolsbundna kommer att ta betydande
resurser i anspråk. De närmaste åren kommer tekniska förvaltningen att
färdigställa stadsvandringslederna, varför det ekonomiska utrymmet för
nyanläggning eller uppgradering av andra leder kommer att vara begränsat.
Betning av ängarna öster om sjön med får och Highland Cattle görs främst ur
ekologisk synpunkt. Betning är ett naturligt sätt att hålla kulturlandskapet
öppet. Det är därvid angeläget att djuren har tillgång till sjön för att få
dricksvatten.
Tekniska förvaltningen genomför normalt inte röjningsarbeten inom
markområden som inte förvaltas av kommunen.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 5 juni 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Samråd har skett med kommunekologen,
mark- och exploateringsavdelningen, samt gatu/parkavdelningen.
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Arbetsutskottet har vid sammanträde den 23 augusti 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget avslås.
_____
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§ 85
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 22 augusti 2006.
Beslut
Upplåtelse av offentlig plats 2006, reviderad 2006-06-27, 2006-08-09
Ersättning för nersmutsade kläder.
Dnr 2006.1030.185
Ersättning för skadeutgifter vid motorcykelskada på Fregattgatan i grop efter
vattenläcka
Dnr 2005.1237.185
Ersättning för självrisk på fast och lös egendom vid vattenskada i samband
med översvämning Hammarbyvägen, Jämjö
Dnr 2006.908.185
Ersättning för skador i samband med källaröversvämning Hammarbyvägen,
Jämjö
Dnr 2006.1260.185
Ersättning för skadeutgifter till försäkringstagare vid vattenskada i samband
med källaröversvämning i fastighet i Torhamn
Dnr 2006.998.185
Ersättning för självrisk vid vattenskada i samband med källaröversvämning i
Torhamn
Dnr 2006.998.185
Ersättning för sönderrivet plagg i samband med bad på kommunens
badbrygga vid Sturkö camping.
Dnr 2006.1468.185
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Investering Gatubelysning projekt nr 624304-308 2,0 mkr
Dnr 2006.1200.317
Investering 634101 Förbättring badplatser Pettersvik, Hallarum, Skönstavik
40 tkr
Dnr 2006.1199.822
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ramdala 28:1 (f d pensionärshemmet) till förskola
Dnr 2006.1256.291
Lokal trafikföreskrift p g a tillfällig flyttning av taxizon.
TN nr 20/06
Lokal trafikföreskrift p g a broreparation.
TN nr 21/06
Lokal trafikföreskrift p g a cirkusföreställning
TN nr 22/06
Vidaredelegation av beslutanderätt
2006 års anslag för ospecificerade fastighetsinvesteringar för handikappanpassningar:
Palander 8, Ostermansgatan 18, installation av trapphiss
Dnr 2006.1361.223
Vidaredelegation
Disposition av del av 2006 års ospecificerade investeringsanslag för
anskaffning av maskinutrustning till gatu-/och parkverksamheterna.
Dnr 2006.1365.339
Anbud
Liten sopmaskin
Två gräsklippare
Körslor med lastbil, lättdumpers och trailers
Armaturbyte 2006
Aktiverat kol Karlskrona Vattenverk
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Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 86
Meddelanden
1. Länsstyrelsens beslut den 13 juni 2006, dnr 2006001525
om stöd enligt förordningen (2005:205) om stöd till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet Hjulhammar 20
Dnr 2006.1015.299
2. Länsstyrelsens beslut den 15 juni 2006, dnr 434-3656-06
Bidrag till kulturmiljövård på fastigheten Stumholmen 1:2, bastion
Kungshall, Karlskrona kommun
Dnr 2005.1938.872
3. Utbildningsnämndens beslut den 31 maj 2006, § 34
Rosenholmsgymnasiet
Dnr 2005.1973.291
4. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 juni 2006, § 228
Detaljplan för utvidgning av Torskors industriområde i anslutning till
fastigheten Vedeby 21:1 m fl, Karlskrona kommun, Blekinge län
Dnr 2006.1111.214
5. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 juni 2006, § 238
Revidering av Råd och riktlinjer för uteserveringar och serveringsvagnar
Dnr 2006.1012.311
6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 14 juni 2006, § 248
Bygglov och bygganmälan för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Augerums-Ryd 1:18
Dnr 2006.885.231
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7. Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2006, § 99
Investering i arbetsmiljöförbättringar och övriga åtgärder i kommunala
lokaler i kvarteret Hjulhammar
Dnr 2006.348.299
8. Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2006, § 101
Delårsbokslut för Karlskrona kommun, Moderbolagskoncernen samt
sammanställd redovisning, den 30 april 2006
Dnr 2006.1139.042
9. Kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2006, § 102
Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 2007-2009
Dnr 2006.899.041
10. Kulturnämndens beslut den 12 juni 2006, § 50
Vägnamn på Skavkulla
Dnr 2006.1145.246
11. Kulturnämndens beslut den 12 juni 2006, § 51
Namnsättning av kvarteret i Bastasjö
Dnr 2006.1146.246
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 19 juni 2006
12.
§ 65
Förslag om flyttning av särskoleverksamhet till Rosenholm
Dnr 2006.1166.617
13.
§ 66
Etablering av förskola i Spandelstorp
Dnr 2006.1168. 298
14.
§ 67
Nya lokaler för förskoleverksamhet i Ramdala
Dnr 2006.1167.290
15. Länsstyrelsens beslut den 21 juni 2006, dnr 258-4720-06
Tillstånd till affischering inom Blekinge län inför de allmänna valen
den 17 september 2006
Dnr 2006.1179.308
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16. Boverkets beslut den 25 maj 2005, dnr 1372-4405/2004, ärende nr
10-58-10421986
om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna
samlingslokaler Hasslö 4:233
Dnr 20004.1336.821
17. Äldrenämndens arbetsutskotts beslut den 15 juni 2006, § 51
Information om förstudie ombyggnad av Mogården
Dnr 2006.1207.293
18. Miljömålsrådets årsrapport ”De Facto 2006 – miljömålen på köpet”
Dnr 2006.1268.430
19. Länsstyrelsens beslut den 12 juli 2006, dnr 555-4846-06
1080-50-005
Läcka på tryckavloppsledningen vid pumpstationen Blixten, Karlskrona
kommun
Dnr 2006.1269.352
20. Länsstyrelsens beslut, dnr 505-4799-06, av tekniska förvaltningens
beslut i fråga om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2006.540.452
21. Banverkets pressmeddelande ”150 man arbetar för högtryck med
elektrifieringen av Blekinge kustbana”
Dnr 2006.54.255
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 21.
_____
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§ 87
Information
a. Energisamordning för minskning av oljeberoendet i Karlskrona kommun
Projektledare Johnny Lilja, Affärsverken Karlskrona AB, informerar.
b. Budgetuppföljning juli 2006.
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck informerar.
c. Järavägen, cirkulationsplatser Vedeby
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
d. Gissleviks camping
Gatu/Parkchef Benny Ohlsson informerade i samband med förmiddagens
föredragning av budgeten.
e. Förvaltningschef Anders Jaryd informerar om förslag till stadsförnyelse
med fokus på Stortorget, samt planer för Hoglands Park och den öppna
platsen i hörnan Ronnebygatan – Borgmästaregatan.
_____
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§ 88
Övrigt
Björn Brunström (c) ställer fråga med anledning av nya bostäder m. m.
på Saltö.
Frågan kommer att besvaras vid kommande sammanträde.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 25 september 2006
§ 89 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006
§ 90 Ändring av detaljplaner för Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 91 Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand, Karlskrona kommun,
Blekinge län
§ 92 Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på Fredriksdal 8:51
i Nättraby (Folkets Hus)
§ 93 Anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem på Östra Torpskolan
§ 94 Projekteringstillstånd avseende förskola i Kättilsmåla för uthyrning till Tant Grön AB –
Utgår!
§ 95 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 96 Meddelanden
§ 97 Ändring av beslut i ärendet ”Förslag till budget 2007 samt plan för åren 2008-2009”
(tekniska nämndens protokoll 2006-09-07, § 78)
§ 98 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Oskarsvärnsanläggningen
Måndagen den 25 september 2006 kl. 14.30-15.00

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Veronica Lathe (s)
Claes-Urban Persson (s)
Reiner Fölster (fp)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)
Günter Dessin (v)

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Kjell Johansson (s)
Sven Wallfors (m)
Björn Brunström (c)

Närvarande

ersättare

Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Projekteringschef/stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Fastighetschef Håkan Franzén

Sekreterare

Mariette Karlsson

Utses att justera

Günter Dessin

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

Sign

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

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Günter Dessin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 27 september 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.397.042

§ 89
Delårsbokslut, budgetuppföljning augusti 2006
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta delårsbokslut och avlämna budgetuppföljningsrapport med
prognoser för årets utfall per augusti månads utgång.
Prognosen överensstämmer inte med beslutat resultat på -398 tkr,
resultatet blir -1,4 mkr om inte interna omdisponeringar görs.
Anledningen är införd förbränningsskatt på renhållningsverksamheten
fr o m den 1 juli 2006 och taxehöjningen kan inte verkställas förrän
den 1 oktober 2006.
Verksamheten omfattar förvaltning av fastigheter och mark, gator och
vägar, park-, natur- och fritidsanläggningar, hamnverksamheter, vatten- och
avloppsverksamhet, renhållningsverksamhet och civilförsvarsanläggningar.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 september 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti 2006.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark/Exploateringsavdelningen
Akten

2006.1242.214

§ 90
Ändring av detaljplaner för Torstäva 5:36 m.fl., Trummenäs,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade ändring av detaljplaner har varit översänd för samråd med enkelt
planförfarande under tiden 7 augusti t.o.m. 1 september 2006.
Inom Trummenäsområdet finns ett flertal äldre gällande byggnadsplaner som
har olika bestämmelser om högsta tillåtna byggnadsarea. Variationer från
50 m2 för bostadshus upp till en sammanlagd byggnadsarea om 150 m2 per
tomt förekommer. Miljö- och byggnadsnämnden har i vissa fall beviljat
dispens från planbestämmelserna och tillåtit bebyggelse som överskrider den
tillåtna byggnadsarean.
Det har framförts önskemål om ändring av den totala byggnadsarean. Miljöoch byggnadsnämndens ambition är att skapa likvärdiga bestämmelser inom
det aktuella området. I pågående arbete med fördjupning av översiktsplan för
Trummenäsområdet föreslås att byggrätter kan utökas till 20 % av
tomtyta/fastighetsyta under förutsättning att en godkänd vatten- och
avloppslösning finns.
Ändringen innebär att äldre bestämmelser om byggnadsyta per tomtplats
samt byggnadshöjd upphävs. De ersätts med en för berörda planer
likalydande bestämmelse om största tillåtna byggnadsarea per tomt samt
begränsning av byggnadshöjd och takvinkel. Den totala byggnadsarean ökas
till att omfatta 20 % av tomtarean, samt att takvinkeln begränsas till högst
38°. Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3,5 meter.
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En förutsättning för byggnation är att anslutning till kommunal
vattenförsörjning ordnas till området och att anslutning till denna sker samt
att området är anslutet till det lokala reningsverket i Trummenäs.
Följande detaljplaner ändras genom tillägg till planbestämmelser:
J55
J64
367

Torstäva (södra)
Gängletorp
Torstäva (norra)

fastställd 1968-06-12
fastställd 1972-07-07
fastställd 1975-10-14

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Mark/Exploateringsavdelningen
Akten

2006.136.214

§ 91
Detaljplan för del av fastigheten Karlskrona 5:10 m.fl., Vämöstrand,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerade detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden 18 augusti t o m 15 september 2006. Planförslaget har
tidigare varit föremål för samråd och behandling i tekniska nämnden.
Planen omfattar ett område om ca 3,5 ha av fastigheterna Karlskrona 5:7,
5:10, 5:11 och 5:48 som ägs av Karlskrona kommun.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i ett centralt och
attraktivt läge. Planen föreslår en byggnation med flerbostadshus i två
våningar om totalt 36 lägenheter och som ska förvaltas av en
bostadsrättsförening. Inom området ska även gemensamma ytor och miljöhus
anordnas. Parkeringsbehovet löses inom området.
Allmän platsmark; naturområde samt vattenområde där bryggor får anläggas;
föreslås i norra delen av planområdet. En trädallé planteras längs norra sidan
av befintlig gcm-väg.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 augusti 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 20 september 2006 tillstyrkt
förslaget.
Projekteringschef/stf förvaltningschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Fastighetsavdelningen
Akten

2005.1017.290

§ 92
Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola
på Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus)
Barn- och ungdomsnämnden har den 22 juni 2005, § 59, hemställt att
tekniska förvaltningen ska projektera en förskola med tre förskoleavdelningar i anslutning till Folkets Hus inom Fredriksdalsområdet i Nättraby.
Projekteringen ska utföras så att ytterligare förskoleavdelningar kan byggas
till och om när behov uppstår.
Projekteringen är genomförd, anbud är infordrade och utvärderade och den
totala kostnaden uppgår till 12 000 000 kronor.
Barn- och ungdomsnämnden har den 28 augusti 2006, 82, tillstyrkt den
föreslagna projekteringen och hyreskostnaden.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 augusti 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september, reviderad den 14
september 2006 tillstyrkt förslaget.
Fastighetschef Håkan Franzén föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anslå 12 000 000 kronor för byggnation av en ny förskola i Nättraby
(Fredriksdal 8:51),
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2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av dels 6 245 000
kronor ur 2006 års anslag till ospecificerade nybyggnationer av förskolelokaler, dels disposition av kvarvarande 2 300 000 kronor ur tidigare års
ospecificerade reserv till skolor/förskolor och dels omdisposition av
3 455 000 kronor ur 2006 års anslag för åtgärder i Östersjöhallen, samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
byggnation av förskola i Nättraby.
_____
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Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Fastighetsavdelningen
Akten

2006.1523.291

§ 93
Anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem
på Östra Torpskolan
Östra Torpskolan är byggd på ett annorlunda sätt än normal byggnadsstandard. Ett antal försöksskolor byggdes på några orter i Sverige. Så gott
som samtliga försöksskolor har byggts om avseende uppvärmnings- och
ventilationssystem. Det utmärkande är att all uppvärmning sker via
ventilationsluften med en betydande del återluft i systemet. Uppvärmningskällan utgörs f n av oljeförbränning.
Nuvarande ventilationsanläggning kan bli godkänd enligt OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Detta godkännande grundar sig på
anläggningens prestanda när den installerades.
Anläggningen klarar däremot inte av de arbetsmiljökrav som ställs idag.
Lokalerna utnyttjas dessutom på ett intensivare och annorlunda sätt idag än
när de byggdes. Det gör att luftmängderna som installationen producerar inte
blir tillfyllest. För att avhjälpa uppkomna arbetsmiljöproblem avser tekniska
förvaltningen bygga om anläggningen i två etapper.
I första etappen kommer den tredjedel av lokalen, där problemen är störst
och som även ligger längst ifrån panncentralen, byggas om till ett
konventionellt system med radiatorer och två nya ventilationsaggregat
med energiåtervinning. Nya stammar med avsättningar till respektive
klassrum för nästa ombyggnadsetapp kommer att försörja såväl radiatorer
som ventilationsaggregat med värme.
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Andra etappen kommer att genomföras så fort det finns möjlighet att ersätta
befintlig oljepanna med fjärrvärmeanslutning. Då konverteras resten av
Östra Torpskolan till vattenburen värme via radiatorer och ventilationssystemet byts ut mot ett som svarar mot dagens krav.
Uppvärmningskostnaderna uppgår för närvarande till ca 400 000 kronor/år.
När båda etapperna är färdigställda beräknas en halvering av kostnaden.
Tekniska förvaltningen har projektering och infordrat anbud till etapp I och
kostnaden uppgår till totalt 1 615 000 kronor.
I 2006 års investeringsbudget finns upptaget ett samlat anslag om 2 000 000
kronor för arbetsmiljöförbättringar. Tekniska förvaltningen föreslår att
1 615 000 kronor av anslaget disponeras för den föreslagna åtgärden vid
Östra Torpskolan.
Investeringen genererar ökade kapitalkostnader med 162 000 kronor. Med
anledning av att lokalkostader ska återspeglas i internhyressättningen i
enlighet med självkostnadsprincipen kommer internhyran för Östra
Torpskolan att öka med motsvarande belopp.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 augusti 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 1 september, reviderad den 14
september 2006 tillstyrkt förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
1. att anslå 1 615 000 kronor till förbättring av arbetsmiljön vid Östra
Torpskolan (etapp I),
2. att täcka investeringsutgiften genom disposition av motsvarande belopp
ur 2006 års ospecificerade anslag för arbetsmiljöförbättringar, samt
3. att meddela tekniska nämnden omedelbart investeringstillstånd för
åtgärdande av arbetsmiljöbrister på Östra Torpskolan.
_____
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Fastighetsavdelningen
Akten

2006.1528.291

§ 94
Projekteringstillstånd avseende förskola i Kättilsmåla för uthyrning till
Tant Grön AB
Ärendet utgår från dagordningen.
_____
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§ 95
Anmälan om delegeringsbeslut
Beslut
Lokal trafikföreskrift p g a vägarbete Österleden, Lyckebyvägen.
TN 25/06
Ersättning för inköpt och monterad bilruta p.g.a. skada som uppkommit i
samband med gräsklippning med rotorlie.
Dnr 2006.1578.185
Fri anläggningsavgift för förstörd vattentäkt i samband med sprängningsarbete på exploateringsområdet Norra Backe, Verkö
Dnr 2006.1095.344
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 96
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 15 augusti 2006
1. § 142 A
Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar
(Budgetprocessen, Kommunens miljöstyrning, Turistverksamheten, Bisysslor
och Upphandlingsenheten)
Dnr 2006.1429.007
2. § 146
Investeringstillstånd för anläggande av Järavägen och cirkulationsplats
Vedeby
Dnr 2006.992.311
3. § 147
Investeringstillstånd för förnyelse av gatubelysning
Dnr 2006.970.317
4. § 148
Investeringstillstånd för nybyggnation av Saleboda vattenverk
Dnr 2006.976.349
Barn- och ungdomsnämndens beslut den 28 augusti 2006
5. § 80
Begäran om ökat lokalbidrag till förskolan Tant Grön i Kättilsmåla
Dnr 2006.1528.291
6. § 81
Lokaler för förskoleverksamhet i Spjutsbygd
Dnr 2006.1626.290
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7. § 82
Etablering av ny förskola i Nättraby, Folkets Park
Dnr 2005.1017.290
8. § 83
Etablering av förskola på Trossö, Aldersten
Dnr 2005.1891.291
9. § 84
Etablering av ny förskola på Gullberna Park
Dnr 2006.1529.290
Kommunfullmäktiges beslut den 31 augusti 2006
10. § 112
Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun
Dnr 2006.1539.042
11. § 113
Svar på motion om målsättningar som grund för skötsel av parkskogar
samt allmänna råd
Dnr 2003.1476.266
12. § 117
Investeringstillstånd för anpassning av lokaler i Aspö skola
Dnr 2004.1628.291
13. § 118
Investeringsanslag, investeringstillstånd och driftkostnadstäckning avseende
förlängning av kaj nummer tre i Verkö hamn, färjeterminalen
Dnr 2005.1983.556
14. § 119
Hemställan om tilläggsanslag år 2006 till beläggningsunderhåll
Dnr 2006.1017.311
15. § 120
Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk för
åren 2006-2010.
Dnr 2006.1538.105
16. § 122
Höjning av renhållningstaxan
Dnr 2006.648.406
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17. § 125
Svar på medborgarförslag om tunnel eller gångbro som trafiksäkerhetsåtgärd
Dnr 2004.769.510
18. § 126
Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbro över järnvägen vid
Kungsmarken
Dnr 2005.1790.312
19. § 129
Svar på motion om pensionärers hälsa
Dnr 2005.297.773
20. § 130
Svar på medborgarförslag att flytta pressbyråkiosken från Wämöparken
till Hoglands Park
Dnr 2006.413.800
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-20.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.899.041

§ 97
Ändring av beslut i ärendet ”Förslag till budget 2007 samt plan för åren
2008-2009”
Tekniska nämndens protokoll 2006-09-07, § 78
Under att-sats 15 i rubricerade protokoll och paragraf beslöt tekniska
nämnden att föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att anslå 200 000 kronor för utökad gatubelysning på landsbygden.
Tekniska nämnden beslutar vid dagens sammanträde
1. att återkalla beslutet under att-sats 15 i tekniska nämndens protokoll
2006-09-07, § 78, samt
2. att för egen del omfördela 200 000 kronor inom gatu/parkavdelningens
driftsbudget 2007 till utökad gatubelysning på landsbygden.
_____
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§ 98
Övrigt
1. Information om utbyggnad på Saltö m.m. kommer att ges vid tekniska
nämndens novembersammanträde.
2. Reiner Fölster (fp) ställer fråga beträffande beläggning på vägen från
Ekorrvägen till Wämöskolan.
Fastighetschef Håkan Franzén och projekteringschef/stf förvaltningschef
Jan-Anders Glantz besvarar frågan.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 31 oktober 2006
§ 99 Sammanträdesplan 2007
§ 100 Förslag till taxor år 2007
§ 101 Arrendeavtal Dragsö camping
§ 102 Begäran om investeringstillstånd för installation av fluoridfilter i Fågelmara vattenverk
§ 103 Begäran om investeringstillstånd för byggnation av ny lamellseparatorbyggnad
Karlskrona vattenverk
§ 104 Regler och riktlinjer för ny belysning på landsbygden
§ 105 Svar på motion angående alkobommar i hamnen
§ 106 Svar på motion angående vattenutkast för fritidsbåtar vid Garpahamnen, Hasslö
§ 107 Svar på medborgarförslag angående flyttning av museifartyget Jarramas
§ 108 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 109 Meddelanden
§ 110 Information
a. Rapport ”Personalnyckeltal 2006-07-31”
b. Budgetuppföljning september 2006
c. Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun
d. Avtal med TeleP, telefonparkering
§ 111 Övrigt
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Plats och tid

Sammanträdesrummet Freden, kommunhuset Ruthensparre
Tisdagen den 31 oktober 2006 kl. 14.00 – 14.55
sammanträdet ajourneras kl. 14.25-14.40

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Gunhild Arvö (fp)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Sven Wallfors (m)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Mark/Exploateringschef Hans-Olof Hansson kl. 14.00-14.20

Övriga

Minna Strågefors, Högskolan Kristianstad (Vfu-plats)
Sekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Veronica Lathe

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Veronica Lathe

§§ 99 - 111

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 november 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Akten

2006.1202.006

§ 99
Sammanträdesplan 2007
Tekniska förvaltningen har lämnat förslag till sammanträdesplan 2007
för tekniska nämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2007.
_____
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Akten

2006.1744.041

§ 100
Förslag till taxor år 2007
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen.
Budgetdirektiven förutsätter att taxeförändringen genererar intäktsökning
avseende de skattefinansierade verksamheterna.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med de verksamhetsansvariga vid
tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober
2006 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga uppmanas att noga följa utvecklingen av influtna
avgifter jämfört med budgeterade intäkter. Avvikelser skall anmälas i
samband med budgetuppföljningar för ställningstagande om eventuella
åtgärder.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 diskuterat
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet i avvaktan på samrådsförfarande med båtrådet
avseende taxor för fritidsbåtsplatser.
_____
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Akten

2006.1929.845

§ 101
Arrendeavtal Dragsö camping
Dragsö camping är belägen på norra delen av Dragsö. Förutom campingen
är ett kolonistugeområde och den allmänna badplatsen med markytor
belägna på norra Dragsö.
Rågångarna mellan ovannämnda intressen var diffusa och det var därför ett
behov av att genom en detaljplan reglera förhållandena för camping och
masonitstugeområdet, att säkerställa mark för natur och rekreation samt
intressegränserna mellan dessa olika områden. Planarbetet pågick under
2005 och början av 2006 men planen skulle inte föreläggas kommunfullmäktige förrän nytt arrendeavtal m m träffats angående Dragsö camping.
Tekniska förvaltningen har förhandlat med företrädare för Dragsö camping
i detta syfte vilket lett fram till förslag till dels ett avtal om överlåtelse av
kommunens byggnader inom campingområdet och dels ett arrendeavtal.
Syftet med avtalen är att renodla verksamheten och klargöra respektive
parts åtaganden samt minimera kommunens åtaganden.
Arrendeavtalet innebär att kommunen utarrenderar marken för campingen i
25 år. Tiden är satt för att möjliggöra en utveckling och investeringar i
campinganläggningen med nya uthyrningsstugor, servicebyggnader, pool
etc. Kommunen har ingen del i detta utan det ligger fortsättningsvis på
arrendatorn. Arrendeområdet omfattar det som i detaljplanen är angett som
camping. Arrendet är höjt till 150 000 kronor/år och är indexerat med möjlig
omprövning under arrendetiden. Arrendatorn svarar för områdets skötsel och
drift.
Vid arrendets upphörande har kommunen ingen lösenskyldighet för
arrendatorn tillhörig egendom om inte särskilda skriftliga avtal dessförinnan
träffats mellan parterna.
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Köpeavtalet för byggnaderna omfattar kommunens byggnader inom
campingområdet med reception, kiosk, uthyrningsstugor (nio stycken),
övernattningsrum, servicebyggnad och toalett - dusch. Byggnaderna
överlåtes till det bokförda värdet 2 518 000 kronor med tillträde den
1 januari 2007. Kommunen har därefter inget ansvar för byggnadernas drift
och underhåll.
Allmänhetens och koloniområdets tillgång till servicebyggnader m.m.
regleras i två separata avtal dels för badplats Dragsö och dels kolonistugeområde Dragsö.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 31 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Mark/Exploateringschef Hans-Olof Hansson föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att delegera till arbetsutskottet avge beslutsförslag i ärendet.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1765.349

§ 102
Begäran om investeringstillstånd för installation av fluoridfilter i
Fågelmara vattenverk
Den 1 januari 2004 införde EU nytt gränsvärde på fluorid i dricksvattnet.
Det innebar att vattnet från Fågelmara vattenverk blev otjänligt enligt de
nya reglerna. Tekniska förvaltningen sökte och erhöll en tre-årig dispens
från tillsynsmyndigheten t.o.m. 2006.
I investeringsbudgeten för 2006 finns 2 mkr avsatta för installation av
fluoridfilter i Fågelmara vattenverk.
Anbud är infordrade och utvärderade och den totala kostnaden beräknas till
2 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd med 2 000 000 kronor för installation av
fluoridfilter i Fågelmara vattenverk.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/VA- och renhållningsavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1766.349

§ 103
Begäran om investeringstillstånd för uppförande av ny lamellseparatorbyggnad vid Karlskrona vattenverk
I investeringsbudget för 2006 finns 7,5 mkr avsatta för uppförande av
ny lamellseparatorbyggnad vid Karlskrona vattenverk.
Detta är en av investeringsetapperna på Karlskrona vattenverk där
man flyttar befintliga lamellseparatorer med dess smutsiga hantering
av tvättvatten inifrån vattenverket till en ny byggnad belägen i direkt
anslutning till vattenverket. Åtgärden är också nödvändig för att skapa
utrymmen för en ny pumpstation som skall pumpa vatten till
Johannishusåsen.
Anbud är infordrade och utvärderade och den totala kostnaden beräknas till
7,5 mkr.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att meddela investeringstillstånd med 7 500 000 kronor för uppförande
av ny lamellseparatorbyggnad vid Karlskrona vattenverk.
_____
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Tekniska förvaltningen/gatu- och parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1775.317

§ 104
Regler och riktlinjer för ny belysning på landsbygden
Tekniska nämnden beslutade den 25 september 2006, § 97, att
omfördela 200 tkr till uppförande av ny belysning på landsbygden.
Kostnadstäckning skall ske inom tilldelad budgetram.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag (regler och riktlinjer). Förslaget innebär i korthet att
ansökan skall vara tekniska förvaltningen tillhanda senast den 1 mars 2007,
varpå tekniska förvaltningen utarbetar förslag till prioritering, som därefter
tas upp till beslut i tekniska nämnden.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Förvaltningschef Anders Jaryd föredrar ärendet.
Tekniska nämnden beslutar
att anta regler och riktlinjer för ny gatubelysning på landsbygden i enlighet
med tekniska förvaltningens förslag.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.177.533)
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2006.699.533

§ 105
Svar på motion angående alkobommar i hamnen
Bo Löfgren (fp) har i en motion föreslagit att alkobommar inrättas vid
Verkö färjeterminal.
I samband med anläggandet av färjeterminalen 1998 anordnades en
kontrollplats för trafikpolisens kontroll av lastvikt, lastsäkring, nykterhet
m.m. I Trelleborgs hamn har, under innevarande år, en typ av alkobommar
inrättats och en utvärdering kommer senare att göras. Stena Line kommer att
införa frivilliga alkotester på sina fartyg.
Tekniska förvaltningen kommer att följa utvecklingen och ta del av
ovanstående utvärderingar och utifrån det resultatet ta fram förslag, i samråd
med polisen, vägverket och rederiet, på åtgärder för att öka kontrollen av
förarnas nykterhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 21 september 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.433.825)
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2006.1713.825

§ 106
Svar på motion angående vattenutkast för fritidsbåtar vid
Garpahamnen, Hasslö
Börje Dovstad (fp) och Jan-Olof Petersson (fp) har i en motion föreslagit att
vattenutkast för fritidsbåtar skall sättas upp vid Garpahamnen på Hasslö.
I motionen antyds, att färskvattenutkast för fritidsbåtar vid kommunala
fritidsbåtsplatser är standard, vilket inte är fallet. Endast en fritidsbåtsbrygga,
Bryggareberget, är försedd med färskvattenutkast.
I samtliga skärgårdshamnar/fiskehamnar finns uttag för färskvatten,
inklusive Garpahamnen, men uttagen kan vara mer eller mindre
lättillgängliga för fritidsbåtar.
Under 2007 kommer samtliga (ej utarrenderade) kommunala hamnar att
förses med lättillgängligt tappställe och slang för färskvatten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 13 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att motionen härmed skall anses besvarad.
_____
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Kommunstyrelsen (KS 2006.428.843)
Tekniska förvaltningen/hamnavdelningen
Akten

2006.1681.843

§ 107
Svar på medborgarförslag angående flyttning av museifartyget
Jarramas
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag att
museifartyget Jarramas skall flyttas tillbaka till Borgmästarefjärden.
Nuvarande ägare av Jarramas, Marinmuseet, har valt att lägga fartyget
vid sin egen anläggning och tekniska förvaltningen har inga synpunkter
på detta arrangemang. Om en flyttning blir aktuell kommer förvaltningen
att hantera frågan utifrån de förutsättningar som då gäller.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 oktober 2006 lämnat yttrande
och beslutsförslag.
Samråd har skett med kulturförvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 25 oktober 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarad.
_____
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§ 108
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 19 september 2006, samt
meddelande om inställt sammanträde den 24 oktober 2006
Anbud
Saleboda Vattenverk, byggnad, mark, vvs, el, maskin
Nybyggnad för förskoleverksamhet Bostorp 2:94, Spjutsbygd,
Karlskrona
Arbetsbåt till hamnavdelningen
Beslut
Ersättning för självrisk för skador i samband med källaröversvämning.
Dnr 2006.1438.185
Lokal trafikföreskrift
Parkeringsförbud för att förbättra framkomligheten för leveransfordon
Norra Kungsgatan
TN 27/06
Lokal trafikföreskrift p.g.a. ny placering av busshållplats samt p.g.a.
uteservering N Smedjegatan.
TN 29/06
Anordnande av skolmåltidsmatsal för grund- och gymnasieskolverksamheten på Rosenholmsområdet
Dnr 2006.1794.291
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 109
Meddelanden
1. Kommunstyrelsens beslut den 12 september 2006, § 172
Projekteringstillstånd för ombyggnad av Ramdala 28:1
(fd pensionärshemmet i Ramdala) till förskola
Dnr 2006.1256.291
2. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 13 september 2006, § 325
Förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Jämjö
Dnr 2005.1772.341
3. Äldrenämndens beslut den 27 september 2006, § 97
Planering för nybyggnation av äldreboende (Jysktomten, Tullgården m fl)
Dnr 2006.1714.293
4. Beslut om ordinarie attestant i verksamhet
c061 Gatu/Parkarbeten
c251 Parkområden o gatuplanteringar, ej projekt 6x
c252 Lekplatser, ej projekt 6x
c253 Utsmyckning allmän plats, ej projekt 6x
c341 Badplatser, ej projekt 6x
c342 Campingplatser o stugområden, ej projekt 6x
5. Utbildningsnämndens beslut den 27 september 2006, § 58
Ombyggnation av Östersjöskolans kök, etapp två
Dnr 2004.1339.291
Kommunfullmäktiges beslut den 28 september 2006
6.
§ 136
Investeringstillstånd för anläggande av boulebanor på Telenor Arena
Karlskrona
Dnr 2006.1258.828
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7.
§ 137
Revidering av energiplan
Dnr 2006.1786.370
8.
§ 139
Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2007
Dnr 2006-1783.026
9.
§ 141
Försäljning av del av fastigheten Verkö 3:264 samt iordningställande av
frizon m.m. Verkö, Karlskrona kommun
Dnr 2006.1230.253
10.
§ 142
Överenskommelse om markbyte mellan Karlskrona kommun och
Fastighets AB Clavicula (ABB Verkö)
Dnr 2006.1230.253
11.
§ 143
Investeringstillstånd och begäran om anslag för byggandet av ny förskola i
Spjutsbygd.
Dnr 2004.1626.290
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-11.
_____
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§ 110
Information
1. Personalnyckeltal 2006-07-31
2. Budgetuppföljning september 2006
3. Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun
4. Avtal med TeleP, telefonparkering
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
Tekniska nämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_____
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§ 111
Övrigt
1. Jörgen Johansson (c) ställer fråga med anledning av den nya
arbetstidslagen som träder i kraft den 1 januari 2007.
Frågan kommer att besvaras vid nästa nämndsammanträde.
2. Peter Christensen (fp) ställer fråga angående gc-väg E22, delen
Dalbyvägen – trafikplats Trantorp.
Förvaltningschef Anders Jaryd besvarar frågan.
3. Tekniska nämndens sammanträde den 28 november 2006 kommer att
hållas i Christiernins stiftelses lokal på Saltö.
Information kommer att ges om SaltöHems planer på nybyggnation
av lägenheter, Saltö hamn m.m.
4. Tekniska nämndens sammanträde den 19 december 2006 kommer att
förläggas till kvällstid.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 28 november 2006
§ 112 Information
§ 113 Budgetuppföljning oktober 2006
§ 114 Förslag till taxor år 2007
§ 115 Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering
§ 116 Tillsättande av tjänst som gatu/parkchef
§ 117 Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl. Torskors industriområde, Karlskrona kommun
Blekinge län
§ 118 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 119 Meddelanden
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Plats och tid

Cristiernins stiftelse, Saltö Torg 2B
Tisdagen den 28 november 2006 kl.10.00-13.45
sammanträdet ajourneras kl. 12.00-13.00

Beslutande

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

Percy Blom (s)
John-Erik Danerklint (s)
Jörgen Johansson (c)
Lola Sellberg (s)
Åke Håkansson (s)
Claes-Urban Persson (s)
Rune Andersson (m)
Peter Christensen (fp)
Arne Karnehov (kd)

Tjänstgörande

ersättare

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

Närvarande

ersättare

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

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Förvaltningsekonom Gun-Britt Sirbäck
Hamnchef Lars-Håkan Winkler kl. 10.00-11.00
Mark/Exploateringschef Hans-Olof Hansson
kl. 10.00-11.00
Förvaltningsekonom Bengt Eriksson kl. 13.30-13.45
Administrativ chef Sussie Rantil kl. 13.30-13.45
Sekreterare Mariette Karlsson

Övriga

Sign

VD Peder Feinberg, SaltöHem AB kl. 10.00-12.00
Arkitekt Jonas Ronsby, Ja Arkitekten AB kl. 10.00-12.00
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Utses att justera

Rune Andersson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Rune Andersson

§§ 112 - 119

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 december 2006 anslagits på
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
Mariette Karlsson
…………………………………
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§ 112
1. Sven Wallfors (m) informerar om Cristiernins stiftelse.
2. Nybyggnad av 136 bostadsrätter på Saltö
Peder Feinberg, VD för SaltöHem AB och Arkitekt Jonas Ronsby,
Ja Arkitekten AB, informerar .
3. Ny arbetstidslag från och med den 1 januari 2007
Administrativa chefen Sussie Rantil informerar.
_____

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum

Blad

2006-11-28

5

TEKNISKA NÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.397.042

§ 113
Budgetuppföljning oktober 2006
Enligt direktiv från kommunledningsförvaltningen ska förvaltningarna
upprätta och avlämna budgetuppföljningsrapport med prognoser för årets
utfall per oktober månads utgång.
Tekniska förvaltningen anmäler i skrivelse daterad den 13 november 2006
att prognosen för 2006 för tekniska nämndens verksamheter totalt kommer
att överensstämma med beslutat negativt resultat på 0,4 mkr.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 13 november
2006.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna budgetuppföljningen.
_____
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Kommunfullmäktige för kännedom
Tekniska förvaltningen/samtliga avdelningar
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1744.041

§ 114
Förslag till taxor år 2007
Beslut om anpassning av taxor till allmän prisutveckling och beslut som
inte berör taxekonstruktionen är delegerade från kommunfullmäktige till
facknämnderna. Vatten- och avloppstaxan samt renhållningstaxan är
undantagna delegationen.
Budgetdirektiven förutsätter att taxeförändringen genererar intäktsökning
avseende de skattefinansierade verksamheterna.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med de verksamhetsansvariga vid
tekniska förvaltningen. Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober
2006 lämnat yttrande och beslutsförslag.
Verksamhetsansvariga uppmanas att noga följa utvecklingen av influtna
avgifter jämfört med budgeterade intäkter. Avvikelser skall anmälas i
samband med budgetuppföljningar för ställningstagande om eventuella
åtgärder.
Tekniska nämnden har den 31 oktober 2006, § 100, beslutat återremittera
ärendet till tekniska förvaltningen i avvaktan på samrådsförfarande med
båtrådet avseende taxor för fritidsbåtsplatser.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att anta föreliggande förslag till taxor att gälla från och med
den 1 januari 2007.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen/gatu/parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/förvaltningsekonomerna
Akten

2006.1744.041

§ 115
Förslag till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats för uteservering
Taxan som reglerar uteserveringar har under året bearbetats av en
parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp i avsikt att föreslå
kommunfullmäktige anta nya principer för upplåtelsen.
Målsättningen är att öka attraktiviteten och förbättra näringslivets
förutsättningar i centrum.
Gruppen föreslår:
1. att uteserveringar som inte serverar öl, vin eller sprit skall erlägga en
avgift som motsvarar hälften av taxan för uteserveringar med öl, vin eller
sprit,
2. att de fem först ianspråktagna kvadratmetrarna är avgiftsbefriade,
3. att uppställning av ett bord (maximal diameter = 60 cm) och två stolar
sker avgiftsfritt såvitt ingen servering förekommer,
4. att året delas in i en sommarsäsong som omfattar perioden 1 mars - 31
oktober och en vintersäsong som omfattar tiden 1 november - 28 februari,
5. att upplåtelse under vintersäsong kräver avtal med fastighetsägare med
anledning av särskilda behov av fastighetsskötsel vintertid,
6. att upplåtelse vintertid kräver att uteserveringen används för avsett
ändamål (dvs. servering),
7. att taxan förblir oförändrad trots att sommarsäsongen utökas med tre
månader, samt
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8. att taxan för vintersäsong i 2006 års prisnivå sätts till 1 000 kronor för
uteserveringar med öl, vin eller sprit och 500 kronor för uteserveringar utan
öl, vin eller sprit.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att anta förslag till taxa för upplåtelse av offentlig plats till uteserveringar
daterat den 10 oktober 2006.
_____
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Karl-Johan Svärd
Benny Ohlsson
SKTF, Christer Hoff
SACO, Jan Johansson
Kommunal sekt 14, Eva Strömqvist
Gatu/Parkavdelningen
Tekniska förvaltningen/personalenheten
Akten

2006.1976.023

§ 116
Tillsättande av tjänst som gatu/parkchef
Nuvarande gatu/parkchef Benny Ohlsson avser att börja arbeta deltid
fr o m den 1 januari 2007 och då som planeringschef inom tekniska
förvaltningens stab. Med anledning av detta krävs en justering av
gatu/parkavdelningens organisation.
Tjänsten som gatu/parkchef föreslås tillsättas genom succession med
nuvarande bitr. gatu/parkchefen Karl-Johan Svärd. Tjänsten som bitr.
gatu/parkchef föreslås fr o m samma datum att konverteras till tjänst
som arbetsingenjör med arbetsledaransvar för avdelningens övriga
arbetsledare inom egen-regi-verksamheten.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 8 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att till innehavare av tjänst som gatu/parkchef, tillika avdelningschef
för gatu/parkavdelningen inom tekniska förvaltningen, utse
Karl-Johan Svärd fr o m den 1 januari 2007.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen/Mark- och Exploateringsavdelningen
Akten

2006.1111.214

§ 117
Detaljplan för del av Vedeby 21:1m fl, Torskors industriområde,
Karlskrona kommun, Blekinge län
Rubricerad detaljplan har varit översänd till tekniska nämnden för yttrande
under utställningstiden 23 oktober t o m 17 november 2006.
Planförslaget har tidigare varit föremål för samråd och behandling i tekniska
nämnden.
Planområdet omfattar totalt ca 15,8 ha och är beläget i Torskors industriområde. Karlskrona kommun äger huvuddelen av den mark som planläggs
och som omfattar del av fastigheterna Vedeby 2:3, 21:1 och Augerums-Ryd
1:18.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ytterligare industrimark genom att
en del av område avsett som allmän plats i gällande detaljplan ändras till
kvartersmark för industriändamål.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 oktober 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 22 november 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
att för egen del tillstyrka föreliggande detaljplaneförslag.
_____
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§ 118
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens trafikutskott
Kallelse och protokoll från sammanträde den 21 november 2006
Anbud
Förlängning av kaj 3, Verkö hamn
Beslut
Begäran om ersättning för betald självrisk till försäkringsbolag i samband
med skada på personbil.
Dnr 2006.1845.185
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2006.1772.452
Dnr 2006.2005.452
Dnr 2006.2034.452
Vidaredelegation av rätt att avge yttrande enligt ordningslagen
Dnr 2006.2030.311
Begäran om projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Konserthuset
till konsthall
Dnr 2006.2067.299
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 119
Meddelanden
1. Vägverkets beslut den 19 oktober 2006, beteckning TR10A 2006:16774
Överklagande av länsstyrelsens beslut avseende lokala trafikföreskrifter om
förbud att parkera fordon på Saltövägen
Dnr 2004.704.512
2. Länsstyrelsens beslut den 19 oktober 2006, dnr 555-7280-06
1080-50-005
angående anmälan av driftstörning vid Gullberna pumpstation, Koholmens
reningsverk
Dnr 2006.1802.352
3. Länsstyrelsens beslut den 19 oktober 2006, dnr 555-2373-06
1080-50-005
Miljörapport för år 2005 Koholmens avloppsreningsverk
4. Vägverkets skrivelse daterad den 23 oktober 2006, beteckning SA50-A
2004:6877
Angående ansökan om förändring av enskilda färjeleden Ytteröleden till att
bli statlig allmän färjeled
Dnr 2006.1860.318
5. Kammarrätten i Göteborg, dom, mål nr 5613-06
avseende överklagat avgörande
Fiskeriverkets beslut den 30 augusti 2006, dnr 12-1595-06
Begäran om utlämnande av uppgifter om fartygsbeteckning, landningsdatum
samt landade fångstkvantiteter vid hamnarna Sandhamn, Sturkö Ekenabben,
Garpahamnen, Hallarna, Karlskrona Saltö samt handelshamnen i Karlskrona
under tiden den 27 april – 29 maj 2006.
Dnr 2006.329.559
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6. Länsstyrelsens beslut den 23 oktober 2006, dnr 555-7176-06,
1080-50-005
Anmälan enligt 9 kap 6 §, reparation av rörgalleri och förbigångslucka på
Koholmens avloppsreningsverk
Dnr 2006.1894.351
7. Länsstyrelsens beslut den 30 oktober 2006, dnr 258-6676-06
Beslut om högsta tillåtna hastighet på väg 674
Dnr 2006.1944.512
8. Äldrenämndens beslut den 25 oktober 2006, § 108
Investeringstillstånd för reservkraftsanslutningar till särskilda boenden
Dnr 2006.1958.372
Kommunfullmäktiges beslut den 26 oktober 2006
9. § 152
Begäran om anslag och investeringstillstånd för byggnation av förskola på
Fredriksdal 8:51 i Nättraby (Folkets Hus)
Dnr 2005.1017.290
10. § 153
Anslag och investeringstillstånd för åtgärdande av arbetsmiljöproblem på
Östra Torpskolan
Dnr 2006.1523.291
11. § 154
Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun
Dnr 2006.397.042
12. Länsstyrelsens beslut den 7 november 2006, dnr 431-6975-06
Fråga om tillstånd till slutundersökning inom fast fornlämning på
Drottninggatan i Karlskrona, Karlskrona kommun
Dnr 2006.1923.331

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1-12.
_____
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Ärendeförteckning vid Karlskrona tekniska nämnds sammanträde den 19 december 2006
§ 120 Avskrivning av kundfordringar 2006
§ 121 Begäran om investeringstillstånd och anslagsdisposition för installation av hiss på
Wämöskolan
§ 122 Svar på medborgarförslag om att omvandla bl.a. de markerade parkeringsplatserna på
södra delen av Skepparegatan till ”snedparkeringar”
§ 123 Anmälan om delegeringsbeslut
§ 124 Meddelanden
§ 125 Information
§ 126 Revidering av råd och regler för uteserveringar – extra ärende
§ 127 Övrigt
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Plats och tid

Marinmuseet
Tisdagen den 19 december 2006 kl. 17.00 – 17.30

Beslutande

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

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

Tjänstgörande

ersättare

Ragnar Lindoffsson (s)
Sven Wallfors (m)

Närvarande

ersättare

Kjell Johansson (s)
Sune Johansson (s)
Kenneth Olsson (s)
Veikko Pirkkalainen (s)
Gunhild Arvö (fp)
Björn Brunström (c)
Tommy Rönn (v)

Tjänstemän

Förvaltningschef Anders Jaryd
Projekteringschef Jan-Anders Glantz
Gatu/Parkchef Benny Ohlsson
Mark/Exploateringschef Hans-Olof Hansson
Fastighetschef Håkan Franzén
Bitr. gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
Hamnchef Lars-Håkan Winkler
Administrativ chef Sussie Rantil
Utredningschef Tommy Sandin
Sekreterare Mariette Karlsson
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Utses att justera

Claes-Urban Persson

Justeringens plats och tid

Tekniska förvaltningen enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………..
Mariette Karlsson

Ordförande

………………………………….
Percy Blom

Justerare

……………………………………
Claes-Urban Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den
kommunens anslagstavla, intygar i tjänsten
…………………………………
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Tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen, gata/parkavdelningen,
hamnavdelningen, VA/renhållningsavdelningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2006.2106.049

§ 120
Avskrivning av kundfordringar 2006
Tekniska förvaltningen föreslår i skrivelse daterad den 28 november 2006
avskrivning av kundfordringar i 2006 års räkenskaper till ett belopp av
433 464 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalt trots
påminnelse, krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Avskrivningarna redovisas som kostnader i respektive verksamhet.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 december 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar
1. att godkänna avskrivning av kundfordringar på 433 464 kronor, samt
2. att avskrivningarna redovisas som kostnad i respektive verksamhet.
_____
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Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen, fastighetsavdelningen
Tekniska förvaltningen, förvaltningsekonomerna
Akten

2006.2015.291

§ 121
Begäran om investeringstillstånd och anslagsdisposition för
installation av hiss på Wämöskolan
Barn- och ungdomsnämnden har den 22 november 2006, § 112,
beslutat uppdra åt tekniska nämnden att vidta åtgärder för att installera en
hiss på Wämöskolan.
Ökad tillgänglighet till lokaler i Wämöskolan för rörelsehindrade är
omedelbart nödvändigt för att bereda en rullstolsbunden elev godtagbar
tillgång till skolans undervisningslokaler. Åtgärden krävs också att uppfylla
kommunens allmänna målsättning att göra kommunala offentliga lokaler
tillgängliga för alla. Utöver det primära målet att ordna tillgängligheten för
rörelsehindrade så förbättras också förutsättningarna för städpersonalens
transportbehov och materialtransporter i allmänhet.
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 30 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag. Investeringen är 1 800 000 kronor inkluderande
projektering, entreprenad och administration. Detta innebär en ökad årshyra
för barn- och ungdomsnämnden med 270 000 kronor.
Samråd har skett med skolledningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 december 2006 tillstyrkt
förslaget.
Tekniska nämnden beslutar för egen del
1. att disponera återstående 1 650 000 kronor av det ospecificerade
investeringsanslaget för handikappanpassning av fastigheter och
omdisponera 150 000 kronor ur det ospecificerade investeringsanslaget för
mindre ombyggnader av lokaler för att finansiera hissinstallation vi
Wämöskolan, samt
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2. att kompensera den, med anledning av investeringen, ökade kostnaden
med höjd internhyra.
Vidare föreslår tekniska nämnden kommunstyrelsen besluta
3. att meddela investeringstillstånd för installation av hiss på Wämöskolan.
_____
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Kommunstyrelsen (2006.427.315)
Tekniska förvaltningen, gatu/parkavdelningen
Akten

2006.1628.315

§ 122
Medborgarförslag om att omvandla bl.a. de markerade
parkeringsplatserna på södra delen av Skepparegatan till
”snedparkeringar”
Till Karlskrona kommun har inkommit ett medborgarförslag om att
omvandla bl.a. de markerade parkeringsplatserna på södra delen av
Skepparegatan till ”snedparkeringar”.
Snedparkering används i huvudsak på enkelriktade gator samt i trånga
miljöer med begränsad sikt som t.ex. i parkeringshus. På dubbelriktade
gator är längsgående parkering att föredra av trafiksäkerhetsskäl.
Snedparkeringar är utrymmes krävande samtidigt som det försvårar
framkomligheten för den dubbelriktade trafiken.
.
Tekniska förvaltningen har kommunicerat med sökanden om
medborgarförslaget och förvaltningens syn på parkeringen. Därvid framkom
att sökanden accepterar de synpunkter som bl.a. innebär att snedparkering på
Skepparegatan och Amiralitetsgatan tills vidare inte är aktuell. Samråd har
skett med polisen.
Tekniska nämndens trafikutskott har den 21 november 2006, § 23, lämnat
beslutsförslag.
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige
att medborgarförslaget härmed är besvarat.
_____
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§ 123
Anmälan om delegeringsbeslut
Tekniska nämndens arbetsutskott
Protokoll från sammanträde den 22 november 2006.
Tekniska nämndens trafikutskott
Meddelande om inställt sammanträde den 12 december 2006.
Anbud
Reservkraftanslutning till äldreförvaltningen
Beslut
Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållssopor
Dnr 2006.2044.452
Dnr 2006.2045.452
Dnr 2006.2046.452
Dnr 2006.2091.452
Dnr 2006.2099.452
Dnr 2006.2155.452
Dnr 2006.1810.452
Dnr 2006.2176.452
Dnr 2006.2184.452
Dnr 2006.2185.452
GC-väg Oskarsvärnsvägen Projekt nr 624235
Dnr 2006.2090.312
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Ersättningsanspråk för missfärgad tvätt i samband med vattenavstängning vid VA-arbeten
Dnr 2006.209.185
Ersättningsanspråk för självrisk i samband med vattenskada p.g.a.
läckage från kommunens huvudvattenledning.
Dnr 2006.1829.185
Ersättning för utlägg vid reparation av bil orsakad av alm som blåst
omkull på Stortorget
Dnr 2006.1975.185, 2 st
Yttrande angående tillfällig hastighetsbegränsning 30 km/tim på
länsväg 737, Hejetorpsvägen i Ramdala
Dnr 2006.2083.512
Lokal trafikföreskrift p.g.a. gatuarbeten Gamla Infartsvägen
TN 37/06
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
_____
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§ 124
Meddelanden
1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 8 november 2006, § 401
Revidering av råd och regler för uteserveringar
Dnr 2006.1012.311
2. Länsstyrelsens beslut den 13 november 2006, dnr 521-1722-06
Strandskyddsdispens för utbyggnad av nya ramper vid E22 trafikplats
Karlskrona väst på fastigheten Karlskrona 3:3 i Karlskrona kommun
Dnr 2005.1630.311
Kulturnämndens beslut den 14 november 2006
3. § 89
Nytt vägnamn i Torhamn
Dnr 2006.2057.246
4. § 90
Vägnamn på Verkö
Dnr 2006.2056.246
5. § 91
Nytt vägnamn inom Hörryda
Dnr 2006.2055.246
Kommunstyrelsens beslut den 7 november 2006
6. § 207
Förslag till ändrat redovisningssätt för bisyssla
Dnr 2006.2058.020
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7. § 209
Anordnande av skolmåltidsmatsal för grund- och gymnasieskolverksamheten
på Rosenholmsområdet
Dnr 2006.1794.291
8. § 211
Projekteringstillstånd avseende förskola i Kättilsmåla uthyrning till Tant
Grön AB.
Dnr 2006.1528.291
9. Länsstyrelsens beslut den 22 november 2006, dnr 258-7982-06
Tillfällig hastighetsbegränsning och förbud att svänga på riksväg 28 m a a
julmarknad på Bubbetorps gård.
Dnr 2006.2085.511
Tekniska nämnden beslutar
att godkänna redovisningen av meddelande nr 1- 9.
_____
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§ 125
Information
1. Budgetuppföljning november 2006
2. Hästö Marina
Förvaltningschef Anders Jaryd informerar.
_____
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen, projekteringsavdelningen
Akten

2006.1012.311

§ 126
Revidering av råd och regler för uteserveringar
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 juni 2006 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att revidera Råd och Regler
för uteserveringar.
Arbetet har skett i samarbete med tekniska förvaltningen,
handikappförvaltningen, näringslivskontoret, representanter för
Centrumföreningen samt Krögarföreningen.
Under den 10 års period som har gått sedan Råd och Regler för
uteserveringar fastställdes har antalet uteserveringar ökat och är ett positivt
och permanent inslag i Karlskrona. På många ställen i staden följer man
reglerna och serveringarna är öppna och inbjudande. På andra platser
fungerar det mindre bra. Intrycket är rörigt och gångstråken
svårframkomliga.
För att reglerna ska få genomslag behövs det arbeta vidare med bland annat
information till krögare, handläggning, taxor och genomföra fysiska åtgärder
i gatumiljön
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse den 27 november 2006 lämnat
yttrande och beslutsförslag.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 12 december 2006 tillstyrkt
förslaget.
Miljö- och byggnadsnämnden har den 13 december 2006, § 441, beslutat
enligt förslaget.
Projekteringschef Jan-Anders Glantz föredrar ärendet.
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Tekniska nämnden beslutar
1. att anta reviderade regler för uteserveringar och serveringsvagnar, samt
2. att ge tekniska förvaltningen i uppdrag tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram förslag och genomföra åtgärder i stadsmiljön.
_____
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§ 127
Övrigt
Ordföranden framför ett tack för denna mandatperioden och för den
tid han suttit som ordförande i nämnden och önskar samtliga en god jul och
ett gott nytt år.
2:e v ordförande tackar för gott samarbete och önskar ordföranden en god jul
och ett gott nytt år.
Ordföranden tackar avgående ledamöter och ersättare i tekniska nämnden.
En gåva samt blommor överlämnas.
_____
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