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Sammanträdesdatum

8 januari 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
torsdag den 8 januari 2015 kl. 14.00 – 15.15
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Bengt Andersson (M)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Helén Olsson (SD)

Närvarande ersättare

Cecilia Neundorff (S)
Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Jens Sjösten (S)
Birgitta Gamelius (M)
Mats Lövdahl (M)
Johan Genestig (C)
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller

Carl-Martin Lanér
Gun-Britt Sirbäck

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Gunilla Ekelöf (FP)

Justerade paragrafer

§§ 1 - 8
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3

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Gunilla Ekelöf

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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8 januari 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp DSF
Akten

DSN.2015.28.100

§1
Sammanträdesplan 2015
Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan år 2015 för drift- och servicenämnden och för driftoch servicenämndens arbetsutskott, samt tider för beredning och sista
dag för inlämning av handlingar.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta
att anta sammanträdesplan för drift- och servicenämnden år 2015.
Ordförande Peter Johansson (S) informerar att sammanträdet i februari
kommer att kombineras med utbildningsdagar den 23-24 februari.

Drift- och servicenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
_________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp DSF
Akten

DSN.2015.3.006

§2
Offentliga sammanträden drift- och servicenämnden
På uppdrag av ordföranden föreslås att drift- och servicenämndens
sammanträden skall vara offentliga enligt §19 i Reglemente för driftoch servicenämnden. Dock ska, enligt reglementet, handläggning av
ärende som avser myndighetsutövning och ärende i vilket det
förekommer uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen ske inom stängda dörrar.

Drift-och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta
1. att drift- och servicenämndens sammanträden skall vara offentliga,
samt
2. att handläggning av ärende som avser myndighetsutövning och
ärende i vilket det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess
enligt offentlighets- och sekretesslagen skall ske inom stängda
dörrar.
Drift- och servicenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
__________
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De valda
Kommunledningsförvaltningen
Funktionsstödsnämnden
Akten

DSN.2015.29.102

§3
Val av ledamöter och ersättare till drift- och servicenämndens
arbetsutskott, trafikutskott, båtråd, samt till kommunala
handikapprådet

Drift- och servicenämnden beslutar
1. att fastställa antalet ledamöter och ersättare i arbetsutskottet och
trafikutskottet till fem ledamöter respektive tre ersättare, samt
2. att tillämpa den av Kommunfullmäktige fastställda ordningen för
ersättares inträde i nämnderna för utskotten.
---Arbetsutskottet
Gunilla Ekelöf (FP) föreslår Peter Johansson (S) som ordförande i
arbetsutskottet.
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår Gunilla Ekelöf (FP) som vice
ordförande i arbetsutskottet och Jörgen Johansson (C) som ledamot.
Anna Ottosson (M) föreslår Anna Ottosson som ledamot i
arbetsutskottet.
Desiree Hoberg (V) föreslår Olle Hilborn (MP) som ledamot i
arbetsutskottet.
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår Åke Håkansson (S) och Lotta
Törnström (S) som ersättare i arbetsutskottet.
Anna Ottosson (M) föreslår Thomas Zeidler (M) som ersättare i
arbetsutskottet.
forts
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§ 3 forts
Val av ledamöter och ersättare till drift- och servicenämndens
arbetsutskott, trafikutskott, båtråd, samt till kommunala
handikapprådet

Drift- och servicenämnden beslutar utse följande ledamöter och
ersättare i arbetsutskottet:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamöter

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Jörgen Johansson (C)
Anna Ottosson (M)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Åke Håkansson (S)
Lotta Törnström (S)
Thomas Zeidler (M)

---Trafikutskottet
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår till trafikutskottet Gunilla
Ekelöf (FP) som ordförande, Jörgen Johansson (C) som vice
ordförande, Lotta Törnström (S) som ledamot, samt Pia Pålsson (S) och
Jens Sjösten (S) som ersättare.
Anna Ottosson (M) föreslår till trafikutskottet Birgitta Gamelius (M) som
vice ordförande och Bengt Andersson (M) som ersättare.
Olle Hilborn (MP) föreslår Desiree Hoberg (V) som ledamot i
trafikutskottet.
Paul Cederholm (SD) föreslår Paul Cederholm som ersättare i
trafikutskottet.

Till trafikutskottet beslutar drift- och servicenämnden
1. att utse Gunilla Ekelöf (FP) som ordförande, samt
2. att utse Jörgen Johansson (C) som vice ordförande.
forts
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§ 3 forts
Val av ledamöter och ersättare till drift- och servicenämndens
arbetsutskott, trafikutskott, båtråd, samt till kommunala
handikapprådet
Anna Ottosson (M) föreslår Birgitta Gamelius (M) som ledamot i
trafikutskottet.

Drift- och servicenämnden beslutar utse följande ledamöter och
ersättare i trafikutskottet:
Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Birgitta Gamelius (M)
Desiree Hoberg (V)

Ersättare

Pia Pålsson (S)
Jens Sjösten (S)
Bengt Andersson (M)

---Båtrådet
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår som ordförande i båtrådet
Patrik Andersson (S) och som ersättare Susanne Sjöström (S).
Anna Ottosson (M) föreslår som vice ordförande i båtrådet
Mats Löfdahl (M).

Drift- och servicenämnden beslutar utse följande ledamöter och
ersättare i båtrådet:
Ordförande
Vice ordförande
Ersättare

Patrik Andersson (S)
Mats Löfdahl (M)
Susanne Sjöström (S)

---Kommunala handikapprådet
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår som ledamot i kommunala
handikapprådet Lotta Törnström (S).
Anna Ottosson (M) föreslår som ersättare i kommunala handikapprådet
Thomas Zeidler (M).
forts
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§ 3 forts
Val av ledamöter och ersättare till drift- och servicenämndens
arbetsutskott, trafikutskott, båtråd, samt till kommunala
handikapprådet

Drift- och servicenämnden beslutar utse följande ledamot och
ersättare till kommunala handikapprådet:
Ledamot
Ersättare
__________

Sign

Sign

Lotta Törnström (S)
Thomas Zeidler (M)
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Förste ersättare
Akten

DSN.2015.4.102

§4
Ersättare i drift- och servicenämndens arbetsutskott
På uppdrag av ordföranden föreslås att förste ersättare i drift- och
servicenämndens arbetsutskott regelmässigt kallas till arbetsutskottets
sammanträden.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta
att förste ersättare i nämndens arbetsutskott, i enlighet med § 22 i
Reglemente för drift- och servicenämnden, regelmässigt kallas till
utskottets sammanträden.
Yrkande
Anna Ottosson (M) yrkar avslag på förvaltningens förslag.
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer förvaltningens förslag mot Anna
Ottossons (M) avslagsyrkande och finner förvaltningens förslag antaget.
Votering begärs
Den som vill biträda förvaltningens förslag röstar Ja, den som vill
tillstyrka Anna Ottossons (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Lotta Törnström (S), Åke
Håkansson (S), Pia Pålsson (S), Patrik Andersson (S), Jörgen
Johansson (C) och ordförande Peter Johansson (S).
Följande röstar nej: Anna Ottosson (M), Bengt Andersson (M), Thomas
Zeidler (M), Paul Cederholm (SD), Olle Hilborn (MP) och Helén Olsson
(SD).
forts
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§ 4 forts
Ersättare i drift- och servicenämndens arbetsutskott
Drift- och servicenämnden beslutar med 8 ja-röster mot 6 nej-röster i
enlighet med förvaltningens förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag
__________
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Kommunrevisionen
Ledningsgrupp DSF
Akten

DSN.2015.27.002

§5
Delegationsförteckning för drift- och servicenämnden,
daterad 2015-01-08
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår ny delegation enligt följande:
Delegationsförteckningen är en sammanslagning av gällande
delegationsförteckning den 31 december 2014 för tekniska
förvaltningen och serviceförvaltningen.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta
att fastställa delegationsförteckning enligt redovisat förslag, daterad
2015-01-08.
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér kompletterar förvaltningens förslag
med att stryka punkterna 2.7.2 och 2.7.3, samt med ett tillägg av en
punkt 13.8 ”Yttranden till andra myndigheter inom eller utom kommunen
i t.ex. planärenden, trafikärenden och anläggningsärenden som är av
ringa eller teknisk karaktär och som inte har principiell betydelse.
Delegat: Förvaltningschef ”
Yrkande
Ordförande Peter Johansson (S) yrkar att lägga till nytt stycke fem
under rubriken ”Allmänt”: Beslut av principiell karaktär ska ej avgöras av
delegaten utan återlämnas till drift- och servicenämnden.

Drift- och servicenämnden beslutar i enlighet med förvaltningens
förslag, samt
att lägga till nytt stycke fem under rubriken ”Allmänt”: Beslut av
principiell karaktär ska ej avgöras av delegaten utan återlämnas till driftoch servicenämnden.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

12

Sammanträdesdatum

8 januari 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§6
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Tekniska nämndens båtråd den 24 november 2014
2. Tekniska nämndens arbetsutskott den 9 december 2014
3. Tekniska nämnden den 16 december 2014
Beslut
4. Beslutas att utse attestanter för ansvar 5011* och
investeringsprojekt 624224 upp till 11 000 000 kr.
TN.2014.151.002
Lokala trafikföreskrifter
5. Parkering för rörelsehindrad Landbrogatan, Karlskrona
TN.2014.1728.514

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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§7
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 4 november 2014
1. § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny organisation
TN.2014.1567.023
Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014
2. § 197 Svar på medborgarförslag om övergångsställe utanför friskolan
Piggelinen
TN.2013.1381.512
3. § 199 Karlskrona kommuns organisation 2015
TN.2014.1742.023
4. § 200 Kommunala val
TN.2014.1743.102
5. § 204 Regler för ersättare
TN.2014.1744.102
6. § 211 Förslag till taxor för tekniska nämndens verksamheter 2015
TN.2014.1111.041
7. § 215 Sammanträdesplan 2015 kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
och de allmänna utskotten
TN.2014.1745.006
8. § 217 Beslut om kommunens skattesats för år 2015
TN.2014.1741.041

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 8.
__________
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§8
Övrigt
Union Baltic Cities (UBC)
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar om att kommunen avser
utse representanter i de olika delinitiativen i UBC. Drift- och
servicenämnden är representerat via förvaltningschefen inom området
”Planning cities”.
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 27 januari 2015
§9

Information om ersättningar och arvoden

§ 10

Information om arbetsmiljöuppgiftsfördelning i drift- och
serviceförvaltningen

§ 11

Kompletterande taxeförslag för del av drift- och servicenämndens
verksamheter 2015

§ 12

Projekteringstillstånd B-hall Vedebyskolan

§ 13

Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern, Stiftelsen Hemmet

§ 14

Granskning av vägplan för väg 738, Torstäva-Trummenäsvägen, ny gång- och
cykelväg samt cirkulationsplats i Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 15

Förslag att tillåta cykling i Hoglands park

§ 16

Ändring av kriterier för miljöbilsparkering

§ 17

Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda Marinens musikkår

§ 18

Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna på Trossö

§ 19

Svar på medborgarförslag: Bygg fler parkeringsplatser i närheten av
centralstationen i Karlskrona

§ 20

Svar på medborgarförslag om att måla skiljelinje mellan delen för gående och
delen för cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö

§ 21

Svar på medborgarförslag: Anlägg fler P-platser invid Villavägen i Jämjö

§ 22

Svar på medborgarförslag: Bygg en refug mitt på vägen vid övergången vid
busshållplatsen i Öljersjö

§ 23

Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana mellan
Trummenäs och Ramdala
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§ 24

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 25

Meddelanden

§ 26

Övrigt
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 27 januari 2015 kl. 14.00 – 15.40
Beslutande

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Bengt Andersson (M)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare
Övriga

Helén Olsson (SD)
Närvarande ersättare

Cecilia Neundorff (S)
Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Jens Sjösten (S)
Birgitta Gamelius (M)
Johan Genestig (C)
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller
Gatu/parkchef
Fastighetschef
Lönekonsult

Carl-Martin Lanér
Gun-Britt Sirbäck
Karl-Johan Svärd
Anders Kumlin
Therese Åberg

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Jörgen Johansson (C)

Justerade paragrafer

§§ 9 - 26
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Blad

3

Sammanträdesdatum

27 januari 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Jörgen Johansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

januari 2015
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Akten

DSN.2105.37.024

§9
Information om ersättningar och arvoden
Lönekonsult Therese Åberg informerar om nya regler som gäller
ersättningar och arvoden för Karlskrona kommuns förtroendevalda.
De nya bestämmelserna antogs av kommunfullmäktige
den 10 - 11 december 2014 § 231.
Löneenheten svarar på frågor som rör arvoden och ersättningar.

Drift- och servicenämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________

Sign

Sign

Sign
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Ledningsgruppen DSF
Akten

DSN.2015.62.026

§ 10
Arbetsmiljöuppgiftsfördelning i drift- och serviceförvaltningen
Enligt Arbetsmiljölagen (AML) är arbetsgivaren huvudansvarig för
arbetsmiljön. För att kunna uppfylla sitt ansvar är det ofta nödvändigt att
arbetsgivaren fördelar uppgifter i arbetsmiljöarbetet på personer i
verksamheten. Uppgifterna bör läggas på dem som har de bästa
förutsättningarna att utföra uppgifterna eller se till att de blir utförda.
Uppgiftsfördelning enligt 6§ Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1
(Arbetsmiljöverkets författningssamling) innebär att fördela uppgifter i
arbetsmiljöarbetet från arbetsgivarens högsta nivå och neråt i
organisationen. Uppgiftsfördelning innebär att en eller flera personer får
till uppgift att sköta arbetsmiljöfrågor som hänger samman med deras
övriga arbete. Att ha fått en uppgift kan antingen innebära att se till att
någon utför uppgiften och att bedöma resultatet eller att vara skyldig att
utföra uppgiften själv. De personer som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet
får en intern skyldighet gentemot arbetsgivaren att utföra uppgifterna.
De uppgifter som fördelas måste motsvaras av tillräckliga befogenheter,
resurser, kunskaper och kompetens. Om en chef och/eller arbetsledare
bedömer att hon eller han inte kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt,
är chefen och/eller arbetsledaren skyldig att anmäla detta till
överordnad chef. Den överordnade chefen är i sin tur skyldig att se till
att hon eller han har förutsättningar för att kunna utföra uppgifterna. Det
kan exempelvis krävas ökade kunskaper, ytterligare befogenheter eller
ändrade resurser.
Inom Drifts- och serviceförvaltningen har fördelning av
arbetsmiljöuppgifter enligt ovan från förvaltningschef till
avdelningschefer genomförts och dokumenterats skriftligt från
den 12 januari 2015. Sammantaget innebär det att
forts
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§ 10 forts
Arbetsmiljöuppgiftsfördelning i drift- och serviceförvaltningen
fördelning av uppgifter skett till 12 stycken avdelnings-chefer.
Dokumentationen förvaras hos förvaltningens HR-ansvarige.

Drift- och servicenämndens beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________

Sign

Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen DSF
Akten

TN.2014.1111.041

§ 11
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och servicenämndens
verksamheter 2015.
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet. Taxor i detta
taxeförslag är komplettering till nämndens taxor beslutade av
kommunfullmäktige den 20 november 2014 § 211.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har framkommit att en
avgiftshöjning för 2015 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning.
Vissa taxor tillämpas sällan och genererar relativt små intäkter och det
är praktiskt att höja dessa taxor med längre tidsintervall.
Beloppsavrundningar tillämpas. Taxeförslagen har utarbetats i
samarbete med tekniska förvaltningens verksamhetsansvariga
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder är
redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder sig
till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges i varje
taxeavsnitt.
Upplåtelseavgift, kap 14
Ny taxa för reklampelare uppdelad på bildväxlare och storbildsskärm.
Bildväxlare kan endast skifta mellan tre olika reklamer till skillnad från
storbildsskärm som kan förmedla betydligt fler reklambudskap.
Taxan är baserad på bildyta.
Båtuppläggning på anvisad mark utgår och ersätts av 19.7 Ej
kommunal båtplats på kommunens mark och vatten per båtplats 400 kr.
Båtplatsavgifter, kap 19
Uppläggningsavgiften inklusive el och/eller vatten har
marknadsanpassats efter många års kostnadsökning för el och vatten.
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§ 11 forts
Kompletterande taxeförslag för del av drift- och servicenämndens
verksamheter 2015.
Miljöavgift är tillkommande taxa för att täcka saneringskostnader på
uppläggningsplatserna.
Parkeringsavgifter, kap 20
Avgiftsbefrielse för miljöbilar utgår, i övrigt är parkeringsavgifterna
oförändrade.
Krav på uppföljning
Uppföljning av avgifterna jämfört med budget ingår i
budgetuppföljningen.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott beslutar föreslå driftoch servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor 2015 i enlighet med upprättat förslag.
Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Kunskapsförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller DSF
Akten

DSN.2015.25.291

§ 12
Projekteringstillstånd B-hall Vedebyskolan
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet. Vårterminen 2014
lämnade barn- och ungdomsförvaltningen sina lokaler på
Lyckebyskolan för att till höstterminen 2014 flytta in på Vedebyskolan,
som byggts om, renoverats och byggts till under konceptet Lyckeby
Kunskapscenter, LKC.
I de ursprungliga planerna för projekt LKC ingick bland annat att
möjliggöra fördelning av den befintliga Vedebyhallen i tre delar, där
idrottslektioner parallellt skulle kunna bedrivas för att möjliggöra
idrottsundervisning för det ökade antalet elever på skolan.
Tillvägagångssättet, i enlighet med dagens krav och normer på bland
annat ljudklassning och brandsäkerhet, skulle varit att två stycken inoch utdragbara skiljeväggar skulle ha installerats i hallen. Denna typ av
skiljevägg skiljer sig från den idag befintliga skiljeväggen i
Vedebyhallen, som hissas upp i taket, eftersom de fungerar mer som
en traditionell vikvägg. Det skulle ha inneburit dels spår i hallgolvet, där
skiljeväggen skall löpa vid in- och utdragning och dels hade det skapat
två massiva pelare (vid indraget tillstånd) på läktarsidan som
omöjliggjort för publik att följa allt som händer på planen vid till exempel
seriespel i innebandy. Vedebyhallen är den enda kommunala idrottshall
som utöver Idrottshallen har en någorlunda publikkapacitet. Av denna
anledning beslutade idrott- och fritidsnämnden att å det bestämdaste
motsätta sig denna lösning med skiljevägg, IFN.2013.43.820.
Under 2014 har fastighetsavdelningen tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen samt idrott- och fritidsförvaltningen utrett olika
alternativ till lösning på det aktuella problemet att lösa lokalfrågan
avseende idrottsundervisning för Vedebyskolans elever. Kostnader för
nybyggnation av hall av olika storlek, som både uppfyllt skolans behov
av hall, men även föreningslivets dito, har presenterats för politiken. Det
mest akuta och primära är dock att skapa en hall som täcker skolans
behov, och för det behovet räcker det med att komplettera
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§ 12 forts
Projekteringstillstånd B-hall Vedebyskolan
den befintliga Vedebyhallen med en mindre hall på cirka 400 kvm med
två omklädningsrum. I den av kommunfullmäktige i december 2014
antagna investeringsplanen för åren 2015-2019, finns avsatt 6,0 mnkr
redan 2014 för detta ändamål.
Kunskapsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden i det fall att
investeringen ej fullföljs.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott beslutar föreslå driftoch servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att meddela projekteringstillstånd för byggande av en B-hall invid den
befintliga Vedebyhallen.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Äldreförvaltningen
Fastighetsavdelningen
Ansvarig controller DSF
Akten

DSN.2015.24.282

§ 13
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet. Äldreförvaltningen hyr
sedan den 1 januari 2005 lokaler för omvårdnadsboendet Pantern på
Pantarholmen av Stiftelsen Hemmet. I samband med
kontraktstecknandet 2005 genomförde Stiftelsen Hemmet en större
ombyggnad på 15 mnkr för att anpassa lokalerna för hyresgästens
(äldreförvaltningen) verksamhet. I hyreskontraktet skrevs in att om
hyresgästen (kommunen) lämnar förhyrningen före
den 31 december 2034, d.v.s. tidigare än 30 år efter det ursprungliga
kontraktstecknandet, så blir man skyldig att lösa ut kvarvarande
oavskrivet restvärde av investeringen på 15 mnkr. När kontraktet nu vid
årsskiftet löpt i tio år så återstår 12,2 mnkr av investeringen att skriva av
då hyrestillägget annuitetsberäknas.
Under hösten 2014 har fastighetsavdelningen förhandlat med
fastighetsägaren för förändring av hyresvillkoren och i december var vi
och hyresvärden överens om de nya villkoren för ett nytecknande av
avtal. Följande förändringar har förhandlats fram och gäller i det nya
avtalet:






Lägre hyresnivå, 0,6 mnkr per år eller 5,8 mnkr för kommande
tioårsperiod.
Ett ordinärt indexavtal (index 50 %) jämfört med det gamla
avtalets koppling till stiborräntan, vilket gav en relativt
oförutsägbar och kraftigt varierande hyresutveckling. Avtalet är
nu bundet på en mycket låg räntenivå, vilket är en fördel för
kommunen som hyresgäst.
Rätt att hyra ut delar av lokalerna till andrahandshyresgäst,
vilken Stiftelsen Hemmet först måste godkänna.
Efter innevarande tioåriga kontraktsperiod övergår kontraktet till
ett sedvanligt treårskontrakt, istället för det gamla kontraktets
tioårsperioder. Kravet på restvärdeslösen kvarstår dock.
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§ 13 forts
Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet


Kravet att lokalerna skall återställas till det skick och funktion
som gällde innan ombyggnaden 2005/2006 utgår om kommunen
stannar i lokalerna till och med den 31 december 2034. I tidigare
avtal kvarstod det kravet även efter nämnda datum.

När det gäller möjligheterna till andrahandsuthyrning av delar av
lokalerna så har fastighetsavdelningen haft långt gångna förhandlingar
med en extern part som varit mycket intresserad av att hyra stora delar
av A-huset på Pantern. Tyvärr så har den politiska osäkerheten kring
eventuell lagstiftning mot så kallade ”vinster i välfärden” medfört att den
externa intressenten troligen ej kommer att gå vidare med sina planer.
Den planerade uthyrningen skulle ha renderat i ytterligare årlig
besparing av kommunens hyreskostnader i samma storleksordning som
den framförhandlade hyressänkningen ovan.
Äldreförvaltningen och äldrenämnden har löpande informerats om
förhandlingarnas framskridande.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott beslutar föreslå driftoch servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att ge drift-och serviceförvaltningen/fastighetsavdelningen tillstånd att
teckna ett tioårigt hyresavtal med en initial hyra på 6 970 880 kr med
Stiftelsen Hemmet, avseende lokaler för äldreförvaltningens
omvårdnadsboende Pantern på Pantarholmen.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Trafikverket
Projektingenjören DSF
Akten

DSN.2015.26.510

§ 14
Granskning av vägplan för väg 738, Torstäva-Trummenäsvägen,
ny gång- och cykelväg samt cirkulationsplats i Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad vägplan är föremål för allmän granskning. Syftet med
ändringen av vägplanen är att bygga en ny gång- och cykelväg samt
cirkulationsplats längs Trummenäsvägen, Torstäva, Karlskrona
kommun.
Drift- och serviceförvaltningen är positiv till en utbyggnad av gång- och
cykelnätet längs Trummenäsvägen, men anser att nuvarande förslag
skulle förbättras med dels en refug även på östra sidan av rondellen,
motsvarande den som finns på västra sidan, dels en liten förlängning av
cykelbanan på östra sidan, som fasas ut med utsläpp i skugga.
Anledningarna är att i nuvarande förslag kommer cyklister från
Gängletorpsvägen att lämnas vind för våg i rondellen innan de kan köra
in på cykelbanan. Genom föreslagen justering kommer de som cyklar
från öster mot väster att på ett säkert sätt ledas över vägen och in på
cykelvägen, samtidigt som de som cyklar från väster vidare mot öster
leds över vägen och får en parallell skyddad anslutning mot vägrenen.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott beslutar föreslå driftoch servicenämnden besluta
att anta upprättat förslag till yttrande för vägplan för väg 738, TorstävaTrummenäsvägen, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

14

Sammanträdesdatum

27 januari 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Trafikingenjören
Polismyndigheten i Blekinge län
Akten

TN.2014.1201.312

§ 15
Förslag att tillåta cykling i Hoglands park
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet. I Karlskrona
kommuns cykelstrategi föreslogs ett flertal åtgärder, däribland att
möjliggöra cykling inom Hoglands park. Idag är detta inte tillåtet, och
skyltar med förbud mot cykling har satts upp vid tillfarterna till parken.
Trots förbudet försiggår cykeltrafik genom parken. Anledningen är att
cyklister upplever detta som genare och säkrare, jämfört med att cykla
längs de trafikerade gatorna eller runt parken. Hoglands park är i
gällande detaljplan reglerad som park eller plantering.
Inga trafikolyckor har rapporterats inom Hoglands park.
Tekniska förvaltningen bedömer att det är fullt möjligt att ta bort
förbudet mot cykling i parken. Detta har också diskuterats med tekniska
förvaltningens parkavdelning, som inte heller hade några synpunkter.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
att ta bort cykelförbudet inom Hoglands park.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) och ordförande Peter Johansson (S) yrkar bifall
till trafikutskottets förslag.
Reservationer
Paul Cederholm (SD) och Helén Olsson (SD) deltar inte i beslutet.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Trafikingenjören
Akten

TN.2014.1355.514

§ 16
Ändring av kriterier för miljöbilsparkering
Sedan ett antal år har Karlskrona kommun erbjudit fordonsägare, som
äger ett fordon som uppfyller av riksdagen fastställda kriterier för
miljöbil, att få avgiftsfri parkering på parkeringsplatser på allmän
platsmark i Karlskrona kommun. Sedan den 1 januari 2013 har fordon
som uppfyllt 2013 års miljöbilsdefinition fått avgiftsbefrielse, enligt beslut
i Kommunfullmäktige den 13 december 2012 § 203. Under 2014 har
drygt 200 miljöbils-parkeringstillstånd utfärdats enligt dessa regler,
gällande fram till och med den 31 december 2014.
Kommuner har rätt att ta ut avgift för upplåtelser av allmän plats,
exempelvis för parkering. Detta grundar sig på Lag om rätt för kommun
att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m. (1957:259).
Rätten att ta ut avgift grundas på lagens 2 §, i vilken det framgår att en
kommun får besluta att ta ut, en efter särskilda grunder bestämd avgift,
för boende-parkering och nyttoparkering, samt att rörelsehindrade helt
får befrias från avgiftsskyldighet. I lagstiftningen nämns dock inte att
fordon med vissa miljöegenskaper kan undantas från avgift.
Rättsläget om kommuner har haft rätt att befria fordon med vissa
miljöegenskaper från avgift har länge varit oklart. Frågan har nu
avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen i dom 6647-13 från den 8
oktober 2014. Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att
gällande lagstiftning inte medger avgiftsdifferentiering eller
avgiftsbefrielse i andra fall än som anges i lagtexten, d.v.s. för
näringsidkare, boende eller rörelsehindrade. Kommuner har alltså inte
rätt att befria fordon med vissa miljöegenskaper från avgift.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att avgiftsbefrielsen för miljöbilar tas bort fr.o.m. den 1 april 2015.
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§ 16 forts
Ändring av kriterier för miljöbilsparkering
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.
Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.801.106

§ 17
Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsavgifter ska gå till att rädda Marinens musikkår
Roland Thörnqvist föreslår i ett medborgarförslag att alla intäkter från
kommunala parkeringsplatser oavkortat ska gå till att rädda Marinens
musikkår. Roland menar att Karlskrona kommun genom en sådan
handling kan ta initiativet och visa vägen för fler som ekonomiskt vill
bidra med att rädda och bevara musikkåren. Dessutom skulle detta,
enligt Roland, också innebära att allmänheten skulle uppfatta
parkeringsavgifterna mera positivt.
Sommaren 2012 införde Karlskrona kommun avgiftsbelagd parkering i
hela centrala Karlskrona, på Trossö. Ärendet beslutades på
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 (§179).
I beslutet bestämdes att samtliga parkeringsintäkter stannar inom
tekniska nämndens verksamhetsområde gata, trafik och park och
öronmärks till underhåll och skötsel samt förnyelse och utveckling av
stadsmiljön. Tanken med kommunfullmäktiges beslut är bland annat att
komma tillrätta med det eftersatta underhållet på gatu- och parksidan
samt även användas till förnyelse av stadsmiljön. Om Karlskrona
kommun i enlighet med förslaget skulle avsätta intäkterna till Marinens
musikkår krävs ytterligare kommunala anslag för att inte underhållet av
kommunala gator och vägar ska riskera att på nytt bli eftersatt. Det
skulle också krävas kommunala anslag för förnyelse av stadsmiljön.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1381.311

§ 18
Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna på
Trossö
Ida Colvin föreslår att förbud mot cykling införs på den del av Ronnebygatan som är gågata i Karlskrona. Hon menar att man som fotgängare
måste vara mycket vaksam då det kommer cyklar överallt, många
gånger i hög fart, och utan att ge varningssignal.
Ronnebygatan mellan Landbrogatan och Norra Smedjegatan är
reglerad som gågata. På en gågata får generellt sett cyklister färdas i
gångfart och med väjningsplikt mot gående. Denna möjlighet kan
skrivas bort genom lokal trafikföreskrift vilket på Ronnebygatan gjorts
för motorfordonstrafik, vilken enbart får färdas på gågatan mellan
kl. 05.00 - 11.00.
De senaste tio åren har 25 trafikanter skadats på gågatan. Samtliga av
dessa har skadats i fall- och singelolyckor, det vill säga utan
inblandning av annat fordon. Totalt har 13 fotgängare skadats lindrigt
och 9 måttligt i singelolyckor. Tre cyklister har skadats lindrigt i
singelolyckor.
Ett förbud mot cykeltrafik på gågatan skulle innebära stora olägenheter
för cyklister, då det saknas riktigt bra alternativa vägar för denna trafik i
öst- västlig riktning. Under förutsättning att cykeltrafiken sker i gångfart
och att de gående ges företräde utgör detta heller inget problem. Att så
är fallet i Karlskrona visar även olycksstatistiken där ingen
kollisionsolycka mellan gående eller cyklister rapporterats.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att avslå medborgarförslaget.
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§ 18 forts
Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna på
Trossö
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1380.315

§ 19
Svar på medborgarförslag: Bygg fler parkeringsplatser i närheten
av centralstationen i Karlskrona
Elin Johansson föreslår att fler bilparkeringsplatser ska anläggas vid
centralstationen i Karlskrona, då många resande inte får plats på
nuvarande parkeringsytor.
I det geografiskt närliggande projektet Pottholmen kommer det att
anläggas ett parkeringshus precis väster om Blekingegatan. Ett av
syftena med detta är att vara ett alternativ för de som pendlar med buss
eller tåg. För angöringstrafik i samband med tågavgångar, planeras
angöringsplatser att anläggas i anslutning till centralstationens östra
entré.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
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TN.2014.1383.312

§ 20
Svar på medborgarförslag om att måla skiljelinje mellan delen för
gående och delen för cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen
i Jämjö
Simon Svedklint har skrivit ett medborgarförslag om att måla en
skiljelinje mellan delarna för gående och cyklande på gång- och
cykelvägen längs Torhamnsvägen i Jämjö.
Gång- och cykelvägen längs Torhamnsvägen är ett ansvar för
Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för handläggning.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.
Yrkande
Olle Hilborn (MP) yrkar att i svaret till Trafikverket framföra en
rekommendation om att medborgarförslaget är en bra idé.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Olle Hilborns (MP) tilläggsyrkande
och finner att nämnden beslutar enligt Olle Hilborns (MP) förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att i svaret till Trafikverket framföra en rekommendation om att
medborgarförslaget är en bra idé.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1382.315

§ 21
Svar på medborgarförslag: Anlägg fler P-platser invid Villavägen
i Jämjö
Sabina Nordahl föreslår att fler parkeringsplatser ska anläggas vid
Villavägen i Jämjö då parkerade bilar tar upp båda sidorna av vägen,
vilket gör den trång och upplevs som farlig att färdas på.
Fastigheterna i anslutning till Villavägen ägs av ett privat bostadsföretag
i Karlskrona. Det är ett ansvar för denne att tillgodose
parkeringsbehovet för de boende.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
1. att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat, samt
2. att i svaret informera om att det är enskild väghållning (vägförening)
i Jämjö samhälle som sökanden kan vända sig till.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1394.310

§ 22
Svar på medborgarförslag: Bygg en refug mitt på vägen vid
övergången vid busshållplatsen i Öljersjö
Julia Williamsson har skrivit ett medborgarförslag om att bygga en refug
vid busshållplatsen i Öljersjö, eftersom denna upplevs som väldigt farlig
och riskfylld. Med en refug skulle riskerna minska betydligt menar Julia.
E22 är ett ansvar för Trafikverket varför frågan överlämnas till dem för
handläggning.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1605.312

§ 23
Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelbana
mellan Trummenäs och Ramdala
Inger Nilsson har skrivit ett medborgarförslag med önskemål om att det
ska anläggas en gång- och cykelbana mellan Trummenäs och
Ramdala. Vägen är starkt trafikerad och till stor del av tung trafik och
arbetsfordon. Barn som ska till fritidsaktiviteter, till badplatsen i
Trummenäs, eller besöka vänner, färdas på denna sträcka. Även
skolan skulle kunna utnyttja de områden med natur och motionsslingor
som finns i Säby-Trummenäs om man på ett säkert sätt kunde låta
barnen cykla mellan skolan och detta område, menar Inger. Fler barn
skulle också kunna cykla till skolan, och de barn som inte har skolskjuts
idag skulle få en säkrare skolväg. Cykelvägen är efterfrågad av barn på
fritidshemmet Silvertärnan.
Trummenäsvägen är en statlig väg med vägnummer 738. Det är
framförallt ett ansvar för Trafikverket att bygga ut infrastrukturen för
gående och cyklande längs det statliga vägnätet. Karlskrona kommun
och region Blekinge har, tillsammans med Trafikverket, tagit fram en
regional cykelplan där en cykelväg på den aktuella sträckan är med,
och har hög prioritet. När denna kan komma till stånd beror på
medelstilldelning.
Trafikutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 20 januari 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

25

Sammanträdesdatum

27 januari 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 24
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 20 januari 2015
Beslut
2. Beslutsattestant fr.o.m. 2015-01-09
DSN.2015.2.002
3. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt Viborg,
ombyggnad socialförvaltningen
TN.2014.1338.293
4. Disposition av 2014 års klumpanslag till investeringsprojekt Villa Vik,
larminstallation
DSN.2015.64.182
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
5. 1080 2014: 0181- 0187
1080 2015: 1 - 20
22 - 23
25 – 26

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 25
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2014
1. § 196 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhet i Spandelstorp
TN.2014.289.512
Idrotts- och fritidsnämndens beslut den 8 december 2014
2. § 75 Ny fritidsgård Nättraby
DSN.2015.7.827
3. Kommunfullmäktiges beslut den 10 – 11 december 2014
§ 222 Kommunala val
TN.2014.1743.102
4. § 231 Nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda
i Karlskrona kommun
DSN.2015.37.024
5. § 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension AKAP-KL
DSN.2015.38.024
6. § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL)
DSN.2015.39.024
7. § 234 utbetalning av partistöd för 2015
DSN.2015.40.104
8. § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
TN.2014.541.041
forts

Sign

Sign

Sign
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§ 25 forts
Meddelanden
9. § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet
DSN.2015.43.041
10. § 238 Fastställelse av reglementen för kommunstyrelsen och övriga
nämnder med anledning av ny nämndsorganisation
DSN.2015.41.003
Socialnämndens beslut den 15 december 2014
11. § 162 Utökat mottagande av asylsökande, ensamkommande barn
DSN.2015.6.133

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 11.
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 26
Övrigt
Information om kommunens hemsida på Internet
Nämndsekreterare Birgitta Dahl informerar och visar hur man via
Internet hittar de olika nämndernas och kommunfullmäktiges protokoll
på Karlskrona kommuns hemsida: www.karlskrona.se
----www.karlskrona.se
Utbildningsdagar Stufvenäs den 23 – 24 februari
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar om de kommande
utbildningsdagarna på Stufvenäs. För att få ut så mycket som möjligt av
avdelningarnas presentationer är det viktigt att ha läst genom
Internbudgeten, och gärna förbereda frågor som man önskar ställa.
Ordförande Peter Johansson (S) informerar att eventuell samåkning får
var och en själv ordna.
---Möte med Strandgården den 26 januari
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om vad som sades på mötet med
Strandgården i går. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér ger kort
information från mötet.
---Lekparken i Hoglands park
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om hur ärendet ”lekparken i
Hoglands park” ligger till. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
svarar att förvaltningen skickat in anmälan om att bygga
lekparken, men inte fått något besked ännu.
---Arbetsgången på nämndsammanträden
Anna Ottosson (M) ställer fråga om arbetsgången på drift- och
servicenämndens sammanträden kan ändras.
Ordförande Peter Johansson (S) svarar att den möjligheten finns och
uppmanar ledamöterna att fundera på detta, för att sedan diskutera
frågan under utbildningsdagarna på Stufvenäs.
----

forts

Sign

Sign

Sign
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§ 26 forts
Övrigt
Studiebesök i förvaltningens verksamheter
Olle Hilborn (MP) ställer fråga om möjligheten att göra studiebesök i
förvaltningens verksamheter och hur det går till. Förvaltningschef
Carl-Martin Lanér besvarar frågan. Besök från nämndsledamöterna i
verksamheten uppskattas.
Ordförande Peter Johansson ger förvaltningen i uppdrag att i samband
med nämndsammanträden anordna ett halvdagars studiebesök i vår,
samt ett halvdagars studiebesök efter sommaruppehållet.
__________

Sign

Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 24 februari 2015
§ 27

Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod 2013.12 – 2014.11

§ 28

Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden

§ 29

Internbudget 2015 för drift- och servicenämndens verksamheter

§ 30

Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök

§ 31

Priser vid försäljning av måltider inom kostavdelningens verksamhetsområde
från och med den 1 mars 2015

§ 32

Utbetalning av bidrag till enskilda vägar

§ 33

Samråd av detaljplan för Frimuraren 8, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 34

Samråd av detaljplan för Mineralen 1, Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 35

Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för Södra
Östersjöns vattendistrikt

§ 36

Avtalsförslag mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om ansvar
för hållplatsutbyggnad och underhåll

§ 37

Svar på medborgarförslag: Att man rensar upp gamla fotbollsplanen i Fur
(vid badplatsen)

§ 38

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 39

Meddelanden

§ 40

Övrigt

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Stufvenäs Gästgifveri, Söderåkra
tisdag den 24 februari 2015 kl. 14.00 – 14.25
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Patrik Andersson (S)
Thomas Zeidler (M)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Birgitta Gamelius (M)
Cecilia Neundorff (S)
Jan Nylander (KD)
Helén Olsson (SD)

Närvarande ersättare

Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Jens Sjösten (S)
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller
Fastighetschef
Projektchef
Kommunikatör
HR-specialist

Carl-Martin Lanér
Gun-Britt Sirbäck
Anders Kumlin
Johan Stenér
Tina-Mari Eriksson
Sussie Rantil

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Lotta Törnström (S)

Justerade paragrafer

§§ 27 - 40

Sign

Sign

Sign
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Lotta Törnström

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign
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Akten

TN.2014.263.026

§27
Personalnyckeltal tekniska förvaltningen, mätperiod 2013.12 – 2014.11
Rapport per den 30 november 2014:


Antal tillsvidareanställda - månadsavlönade



Antal visstidsanställda - månadsavlönade



Årsarbetare tillsvidareanställda - månadsavlönade



Årsarbetare visstidsanställda - månadsavlönade



Timavlönade - arbetad tid i årsarbetare



Genomsnittlig sysselsättningsgrad



Övertid/fyllnadstid - timmar/anställd



Sjukdagar per anställd/kön



Sjukdagar per anställd/frånvarointervall



Sjukdagar per anställd/ålder



Frisknärvaro i procent 1december – 30 november 2014
(högst 5 sjukdagar under mätperioden)

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Sign
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ansvarig controller DSF
Akten

TN.2014.196.042

§ 28
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden
Årsredovisning 2014 överlämnas till drift- och servicenämnden för
behandling och beslut enligt upprättad handling.
Ekonomiskt utfall och årets händelser
Tekniska förvaltningens verksamheter exklusive VA-verksamheten
avviker från budget med -1,3 mnkr.
VA-verksamhetens resultat för 2014 uppgår till +5,1 mnkr.
Nedskrivning av hyresfordran Strandgården på 966 tkr är redovisat i
resultat ovan.
Förvaltningens budgetavvikelse kommenteras per verksamhet
Stabsverksamhet, budgetavvikelse 2014
+91 tkr
Avvikelsen beror på många positiva och negativa avvikelser
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning
till pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Utebliven kompensation för ökade personalkostnader för
förvaltningsledning.
 Anlitande av externa konsulter i mindre omfattning än planerat.
 Lägre intäkter för bilpoolen än budgeterat. Priskonstruktionen bör
ses över under 2015 för att komma tillrätta med avvikelsen.
 Högre hyresintäkter för bergrumsverksamheten
Gata/parkverksamhet, budgetavvikelse 2014
+3 171 tkr
 Högre parkeringsintäkter, mild vintersäsong och medveten
återhållsamhet av underhållsinsatser har resulterat i en
budgetavvikelse för väghållning/ gatuparkering/industrijärnväg på
+ 2,85 mnkr.
forts
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Sign
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§ 28 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden


Väg/ trafikadministration +0,65 mnkr beror på att avdelningen
inte tagit in vikarier för långtidssjukskriven personal.

Hamnverksamhet, budgetavvikelse 2014
-5 901 tkr
 Effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr har inte
kunnat verkställas genom att avtal med operatörer för sjöfarten
gällande avgifter för fartyg samt gods som anlöper eller passerar
kommunens hamnområde. Avtalen med operatörer slutförs
under 2015.
Fastighetsverksamhet, budgetavvikelse 2014
-112 tkr
Nedskrivning av hyresfordran Strandgården på 966 tkr är redovisat i
resultat.
 Värme/el understiger budget med +10,9 mnkr och de avgörande
faktorerna till avvikelsen är det dagliga
energieffektiviseringsarbetet, den yttre klimatpåverkan samt
lägre driftkostnader med anledning av investeringar i energi- och
underhållsprojekt. Ett något för högt budgeterat elpris/kWh bidrar
också till en del av avvikelsen. Lägre kostnader för uppvärmning
står för 6,8 mnkr av de 10,9 mnkr.
 Akut underhåll, -5,8 mnkr, består främst av ökade kostnader för
fukt och mögel samt skadegörelse, se nedan.
 Planerat underhåll, -7,7 mnkr, beror på en ökad satsning på
planerat underhåll som balanseras av överskott i andra
verksamheter, se ovan.
 Hyresintäkter interna, +7,6 mnkr. Den mest betydande orsaken
är att äldreboendet Handelsträdgården, som blev klart i våras,
inte är med i budgeterade intäkter med 5,4 mnkr.
 Externa hyreskostnader, -3,1 mnkr. Effekten av inte budgeterad
hyreskostnad för Handelsträdgården minskas av lägre kostnader
för helårskontrakt som upphört under året.
Renhållningsverksamheten, budgetavvikelse 2014
+1 455 tkr
Renhållningens budgetavvikelse beror på att de planerade
förändringarna avseende ÅVC i Holmsjö och på Aspö inte blivit av med
anledning av överklagade beslut.
forts
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§ 28 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden
VA-verksamheten, budgetavvikelse 2014
+5 084 tkr
 Budgetavvikelsen avseende verksamheterna vatten och avlopp
beror på en koncentration av arbete i egen regi, med utbyggnad
av avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta har,
eftersom det är en investering, belastat investeringsprojekten för
nya serviser och färre drift- och underhållsarbeten har utförts.
 Avvikelsen inom finans beror på lägre räntekostnader än
budgeterat på grund av att den verkliga räntan är lägre än den
preliminära budgeträntan
VA-verksamhetens resultatkrav 2014 var +770 tkr och resultatet blev +5
854 tkr, vilket ger en budgetavvikelse på +5 084 tkr.
VA-verksamhetens egna kapital uppgår till 6 741 tkr 2014-12-31.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige har antagit 32 mål för Tekniska nämndens
verksamheter för 2014 som styr mot god ekonomisk hushållning.
Uppföljning av dessa mål redovisas i bilaga A. Aktiviteter kring samtliga
32 mål har startats och 26 mål är uppfyllda, med att årets planerade
aktiviteter är genomförda, men fortgår enligt plan. Lägesrapport har
lämnats för varje mål.
Investeringar
Under 2014 har 92 investeringsprojekt avslutats för en total
investeringsutgift på 174,7 mnkr.
Under 2014 har 92 investeringsprojekt avslutats och i
2 investeringsprojekt har investeringsutgiften överstigit 5 mnkr.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
1. att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2014-12-31 i
enlighet med bilagda handlingar,
2. att överlämna tekniska nämndens årsredovisning 2014-12-31 till
kommunstyrelsen och revisionen för handläggning.
forts
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§ 28 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden

Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen besluta
3. att godkänna redovisade investeringsprojekt överstigande 5 mnkr.

Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
4. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2014 i enlighet med
upprättade handlingar, 26 av 32 mål uppfyllda,
5. att 2014 års nedskrivning av hyresfordran Strandgården på
966 000 kronor täcks i bokslut 2014,
6. att 2014 års positiva budgetavvikelse för fastighetsverksamheten på
854 000 kronor exkl. nedskrivning av hyresfordran Strandgården
Överförs till 2015,
7. att 2014 års positiva budgetavvikelse på 3 171 000 kronor för
gata/parkverksamheten överförs till 2015 och satsas på det
eftersatta beläggningsunderhållet,
8. att 2014 års negativa budgetavvikelse på 5 901 000 kronor för
hamnverksamheten inte överförs till 2015,
9. att VA-verksamheten ska få ta i anspråk 3 300 000 kronor av eget
kapital för 2015, vilket innebär att resultatkravet för 2015 ändras till
-3 300 000 kronor,
10. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2014-12-31
från pågående investeringsprojekt motsvarande 65 362 000 kronor
(2013 = 81 325 000 kronor) för att slutföra projekten,
forts
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§ 28 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden
11. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2014-12-31
från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande
16 130 000 kronor (2013 = 13 804 000 kronor),
12. att överföra överskott 2014-12-31 från avslutade investeringsprojekt
exklusive VA-verksamheten motsvarande 1 306 000 kronor
(2013 = 2 521 000 kronor), samt
13. att underskott 2014-12-31 från avslutade investeringsprojekt för
avgiftsfinansierade VA-verksamheten motsvarande 4 076 000
kronor inte överförs till 2014 (2013 = 4 074 000 kronor).

Efter direktiv från ekonomichef Per Jonsson, upprättade förvaltningen
ett nytt missiv med nya att-satser, daterat den 20 februari 2015:
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta
1. att godkänna tekniska nämndens årsredovisning 2014-12-31
i enlighet med bilagda handlingar,
2. att överlämna tekniska nämndens årsredovisning 2014-12-31 till
kommunstyrelsen och revisionen för handläggning.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta
3. att godkänna redovisade investeringsprojekt överstigande 5 mnkr.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
4. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2014 i enlighet med
bilagda handlingar, 26 av 32 mål uppfyllda,
forts
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§ 28 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2014
för tekniska nämnden
5. att 2014 års negativa budgetavvikelse på 2 097 000 kronor för
tekniska nämndens verksamheter exkl. VA inte överförs till 2015
inkl. VA:s IT besparing på 770 000 kronor,
6. att VA-verksamheten får ta i anspråk 3 300 000 kronor av eget
kapital för 2015, vilket innebär att resultatkravet för 2015 ändras till 3 300 000 kronor,
7. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2014-12-31
från pågående investeringsprojekt motsvarande 65 064 000 kronor
(2013 = 81 325 000 kronor) för att slutföra projekten,
8. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2014-12-31
från ej påbörjade investeringsprojekt motsvarande 16 130 000
kronor (2013 = 13 804 000 kronor), samt
9. att underskott 2014-12-31 från avslutade investeringsprojekt för
avgiftsfinansierade VA-verksamheten motsvarande 4 076 000
kronor inte överförs till 2015 (2013 = 4 074 000 kronor) som täcks
med anläggningsavgifter.

Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag mot förvaltningens förslag. Ordförande finner att drift- och
servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Drift- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen DSF
Avdelningscheferna DSF
Akten

TN.2014.1175.041

§ 29
Internbudget 2015 för drift- och servicenämndens verksamheter
Internbudget 2015 överlämnas till drift- och servicenämnden för
behandling och beslut enligt bifogad handling.
Verksamhetsmål och uppdrag beslutade av kommunfullmäktige
För att kunna styra tekniska förvaltningens arbete mot god ekonomisk
hushållning har mål och prioriterade uppdrag antagits av
kommunfullmäktige, men kommer att redovisas under mars månad
2015 till drift- och servicenämnden.
Ekonomi
Budgetram för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten uppgår till 152,5 mnkr. VA-verksamheten har tilldelats
0,8 mnkr som utgör del av förvaltningens sparbeting.
VA-verksamheten har ett internt resultatkrav på 0,8 mnkr som utgör
VA:s del av drift- och servicenämndens IT-besparingar. Med anledning
av det positiva resultat i bokslut 2014 på +5,8 mnkr, uppgår VA:s eget
kapital den 31 december 2014 till 6,7 mnkr, vill VA ta i anspråk hälften
av eget kapital 2015, alltså 3,3 mnkr.
Drift- och servicenämndens internbudgetförslag för 2015 är upprättat i
enlighet med budgetdirektiv och totala ramar beslutade av
kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 237, samt tekniska
justeringar den 31 december 2014.
Investeringar 2015
Investeringsram för tekniska nämnden uppgår till 73,6 mnkr.
Drift- och servicenämndens förslag på investeringar på
verksamhetsnivå är upprättat i enlighet med beslutad investeringsram
av kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 § 237.
forts
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§ 29 forts
Internbudget 2015 för drift- och servicenämndens verksamheter

Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
att godkänna internbudget 2015.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att VA-verksamheten ska få ta i anspråk 3 300 000 kronor av eget
kapital för 2015, vilket innebär att resultatkravet för 2015 ändras till
-3 300 000 kronor.
Anmälan
Thomas Zeidler (M) och Birgitta Gamelius (M) deltar ej i beslutet, med
hänvisning till moderaternas budgetförslag för 2015 i
kommunfullmäktige.
Jan Nylander (KD) deltar ej i beslutet.
Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Kunskapsnämnden
Handläggare
Akten

DSN.2015.173.291

§ 30
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
ombyggnad och renovering av Rödebyskolans kök
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet. Fastighetsavdelningen
har i samverkan med kostavdelningen arbetat fram ett förslag på
renovering och ombyggnation av Rödebyskolans kök. Ombyggnationen
omfattar ny planlösning för köket, vilket ger köket ett bättre flöde som
uppfyller dagens krav för den verksamhet som bedrivs i köket.
Dessutom planeras även för nya ytskikt och ny ventilation.
Köket tillagar för närvarande dagligen cirka 950 lunchportioner, varav
250 skickas till andra enheter. I köket finns det sju personer anställda.
I samband med skyddsronder och i det dagliga arbetet har under de
senaste fem åren fler och fler bristfälliga faktorer konstaterats i
arbetsförhållandena i köket på Rödebyskolan. Bristerna i den fysiska
arbetsmiljön är påtagliga samt omöjliggör att köket på ett korrekt sätt
kan följa de regler och lagkrav som avser livsmedelshygien.
Behovet av att åtgärda dessa brister är stort. Ombyggnad och
renovering av köket skulle innebära en stor förbättring i de anställdas
arbetsförhållanden men även en markant ökad säkerhet när det gäller
de måltider som serveras och skickas från köket.
Underhåll av golv och ytskikt har varit bristfälligt under en längre period,
vilket på flera sätt påverkar det dagliga arbetet för kökspersonalen.
Under åren som köket i Rödeby har varit i produktion har verksamheten
förändrats. Det räcker att se tillbaka fem år i tiden för att se skillnader i
tillagningsmetoder, maten tillagades till eleverna på ett annat sätt. Förr
köptes mycket halvfabrikat in och mat värmdes upp i betydligt större
utsträckning. Idag tillagar köket i stort sett all mat från grunden med
många gånger ekologiska råvaror som kräver en annan hantering.
forts
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§ 30 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för
ombyggnad och renovering av Rödebyskolans kök
Denna förändring i själva matlagningen ställer höga krav på ett bra
flöde i köket. Råa, tillagade, halvt uppätna råvaror/maträtter får inte
korsa varandra i produktionen, vilket det gör idag. De största riskerna
när det gäller flödet handlar om specialkosten till eleverna, här krävs det
”Säker mat” och ett flöde som möjliggör att köket på ett säkert sätt kan
förvara, tina upp samt kyla ner råvaror som är specifika för
specialkosten.
Under de senaste åren har åtgärder vidtagits för att minimera de risker
som är påtalade ovan. De krav som ställs utifrån arbetsmiljölagen samt
livsmedelslag gör att tidigare åtgärder inte är tillräckliga och i nuläget
står drift- och serviceförvaltningen inför det faktum att en större
ombyggnad och renovering är absolut nödvändigt för fortsatt produktion
i Rödebyskolans kök.
Miljö och hälsa har varit och inspekterat köket under januari 2015, vilket
resulterade i att köket dömdes ut och det finns en stor risk att det
kommer att stängas på grund av bristfällig arbetsmiljö om inget görs
snarast. Stängs köket får det stora negativa konsekvenser för både
skolan och deras elever.
Nu ansöker fastighetsavdelningen om att få utökade investeringsmedel
för den aktuella ombyggnation som beräknas till högst 4,5 miljoner
kronor. Av dessa beräknas ca 200 000 kr kunna finansieras av
underhållsmedel för 2015 och resterande 4,3 miljoner kronor från
utökade investeringsmedel.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden hemställa att kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad
och renovering av Rödebyskolans kök, samt
2. att investeringsutgiften på högst 4,3 mkr finansieras genom utökade
investeringsramar till fastighetsverksamheten.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Äldrenämnden
Kunskapsnämnden
Ansvarig controller DSF
Kostavdelningen
Akten

DSN.2015.174.061

§ 31
Priser vid försäljning av måltider inom kostavdelningens
verksamhetsområde från och med den 1 mars 2015
Beslutsärenden gällande prishöjningar i kostverksamheten delas mellan
äldrenämnden och drift- och servicenämnden när det gäller kök inom
äldreförvaltningens verksamhetsområden. Delningen sker såtillvida att
äldrenämnden tar beslut rörande biståndsbedömda avgifter, varvid driftoch servicenämnden tar beslut rörande avgifter och priser uttagna vid
försäljning i köken.
Samordning sker mellan äldreförvaltningen och drift-och
serviceförvaltningen så att uttagna priser blir desamma för pensionärer
oavsett om det finns ett biståndsbeslut eller ej.
Drift- och servicenämnden tar även beslut angående prissättning av
gäst- samt personalmåltider i kostavdelningens kök inom
kunskapsförvaltningens verksamhetsområde.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
att godkänna upprättat förslag om priser vid försäljning av måltider i
drift- och serviceförvaltningens kök.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Ansvarig controller DSF
Handläggare
Akten

DSN.2015.147.318

§ 32
Utbetalning av bidrag till enskilda vägar
Trafikverket och Karlskrona kommun betalar ut bidrag till enskilda vägar
inom Karlskrona kommun. Trafikverket ansvarar för vilka vägar som är
berättigade till bidrag och räknar årligen ut bidragen. Bidragen betalas
ut retroaktivt i början av nästkommande år, således skall 2014 års
bidrag betalas ut i början av 2015.
Trafikverket har under 2014 tillfrågat 500 vägföreningar i Sverige vad de
har för driftskostnader för vinter- och barmarksskötsel och efter det
räknat ut ett schablonbelopp för 2014 års bidrag. Avsikten är att få fram
rättvisande schablonbelopp över hela landet.
Den nya beräkningen av schablonbelopp medför totalt en ökning, av
föreslagen utbetalning av bidrag inom Karlskrona kommun,
från 10 060 000 kr 2013 till 11 245 000 kr 2014. Förslaget baseras på
att Karlskrona kommun betalar ut 40 % av schablonbeloppet. Detta
underlag skickades den 12 januari 2015 till Karlskrona kommun.
Det finns ett fullmäktigebeslut från den 25 januari 2001 § 13, samt två
beslut av tekniska nämnden från 2002 § 6 och § 55 Revidering av
kommunala bidragsregler avseende enskilda vägar, där beslut tagits
att:
Kommunen skall lämna årligt underhållsbidrag till statsbidragsberättigade vägsamfälligheter (landsbygdsvägar) eller motsvarande
med 15 % på av vägverket beräknad kostnad för 2004 och därefter
planeras för en årlig ökning med 5 % t.o.m. 2009 d.v.s. högst 40 %.
forts
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§ 32 forts
Utbetalning av bidrag till enskilda vägar
Drift- och Serviceförvaltningen ser tre olika alternativ till utbetalning mot
bakgrund av ovanstående. Alternativen är:
1. Utbetalning av bidrag enligt gata/ parkavdelningens budget på
3 910 000 kr (33 %).
2. Utbetalning av bidrag på 4 110 000 kr (35 %) vilket är den
procentsats kommunen betalat ut åren 2012-2014. Detta alternativ
medför en ökad kostnad på 200 000 kr jämfört med avsatta
medel 2015.
3. Utbetalning av bidrag enligt Trafikverkets förslag på
4 610 000 kr (40 %). Detta alternativ medför en ökad kostnad på
700 000 kr jämfört med avsatta medel för 2015.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
1. att utbetalning av vägbidrag görs inom ramen av 4 110 tkr,
d.v.s. nuvarande kommunal nivå om 35 %, samt
2. att ge förvaltningen i uppdrag att föreslå finansiering av
tilläggsanslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN.2015.74.214

§ 33
Samråd av detaljplan för Frimuraren 8, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd. Detaljplanens syfte är att
säkerställa nuvarande användning i form av skola, samt möjliggöra en
flexibilitet för framtida användning genom att tillföra användningsbestämmelserna bostads- och centrumändamål.
Då nu gällande detaljplan endast tillåter handel och hotelländamål, har
det inte varit möjligt att tidigare bevilja permanent bygglov för
verksamheten, som dock pågått under längre tid. Syftet är nu att
möjliggöra önskad användning i detaljplanen, och därmed kunna bevilja
permanent bygglov.
Inom planområdets västra del finns parkering längs med Guldsmedsgränd. Parkering sker idag längs angränsande gator och via hyrplatser
på angränsande fastighet. Vid ändamål skola föreslås att viss
personalparkering tillgodoses inom den egna fastigheten mot
Guldsmedsgränd.
Vid bostäder föreslås parkering lösas inom fastigheten Frimuraren 8
eller genom avtal med annan fastighetsägare. Parkeringsfrågan avses
hanteras inom bygglovsskedet. Cykelparkeringar, med möjlighet att
låsa fast cykeln, bör anläggas i närheten av anslutning från
Guldsmedsgränd.
Detaljplanen medför inga förändringar avseende VA.
Drift-och Serviceförvaltningen har inget att erinra mot ändring av
detaljplan Frimuraren 8.
forts
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§ 33 forts
Samråd av detaljplan för Frimuraren 8, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
att tillstyrka ändring av detaljplan Frimuraren 8, Karlskrona kommun,
Blekinge län.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN.2015.111.214

§ 34
Samråd av detaljplan för Mineralen 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd. Planens huvudsakliga
syfte är att tillskapa en utökning av användningsbestämmelserna, att
förutom kontor och teknisk anläggning som gäller idag, även omfatta
småindustri med en byggnadsarea på 40 % av fastighetsarean.
Föreslagna ändringar ger Baga Water Technology AB möjlighet att
bygga till och anpassa verksamheten för att bättre passa deras behov.
Planförslaget medger en utökad användning av kvartersmarken från
kontor till kontor och småindustri i två våningar, med en
exploateringsgrad på 40 % av fastighetsarean och en högsta
byggnadshöjd på 12 meter. Befintliga byggnader kommer att
kompletteras med en lagerbyggnad i två våningar i den norra delen av
planområdet. Omgivande trädridå gör att den nya byggnaden ger en
minimal inverkan på den norrut befintliga bostadsbebyggelsen.
Dagens utformning med en in-/utfart till verksamheten gör det omöjligt
för angörande lastfordon att köra in på tomten varför lastning och
lossning av gods idag sker på vägområdet.
Genom föreslagen planändring kan utrymme för hantering av lastfordon
och gods förläggas inom den egna fastigheten. Planområdet har
utökats något österut, i relation till gällande plan, bl.a. för att befintlig
infart inte ryms inom gällande plan i sin helhet. Möjligheten att tillskapa
ytterligare en in-/utfart för att underlätta logistiken möjliggörs också
genom utökning av befintlig fastighet. Genom att lossning/lastning
möjliggörs inom den egna fastigheten förbättras trafiksituationen längs
Torskorsvägen. Planförslaget medför inte någon ökad trafik till och från
området.
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§ 34 forts
Samråd av detaljplan för Mineralen 1, Karlskrona kommun,
Blekinge län
Parkering för de anställda vid pågående verksamhet sker idag inom den
egna fastigheten och kommer att ske på samma sätt i framtiden.
Befintlig gång- och cykelväg korsar befintliga utfarter. Korsningarna är
väl markerade och sikten god. Planförslaget och utökning av
Mineralen 1 innebär inga förändringar som påverkar gång- och
cykelvägen.
Planområdet och pågående verksamhet är försörjt med kommunalt
ledningsnät för vatten och avloppshantering. Förbindelsepunkt för
dagvatten finns inte upprättad till planområdet.
Fastighetsägaren/exploatören ansvarar för eventuell utbyggnaden av
planområdets vatten och avloppsledningar inom kvartersmark, vilka ska
anslutas till det kommunala ledningsnätet efter anvisad anslutningspunkt. Dagvatten tas omhand på den egna fastigheten.
Drift- och serviceförvaltningens kommentar
Drift- och serviceförvaltningen anser att vid en nybyggnation av en
in/utfart så bör i första hand någon av de två befintliga utfarterna
anpassas. Detta för att hålla nere antalet in/utfarter mot angränsande
cykelbana. I övrigt har drift- och serviceförvaltningen inget att erinra mot
ändring av detaljplan Mineralen 1.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
att anta upprättat förslag till yttrande för detaljplan för Mineralen 1,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Vattenmyndigheten för Södra Östersjön
Handläggaren
Akten

TN.2014.1568.106

§ 35
Yttrande angående samråd kring förslag på åtgärdsprogram för
Södra Östersjöns vattendistrikt
Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har upprättat förslag på
förvaltningsplan, miljökvalitets-normer, åtgärdsprogram, samt
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
Förslagen gäller Södra Östersjöns vattendistrikt för
perioden 2015 - 2021 och har av Vattenmyndigheten tilldelats
diarienummer 537-5346-2014.
Samråd avseende förslagen pågår under perioden den 1 november
2014 och den 30 april 2015.
VA-avdelningen inom drift- och serviceförvaltningen yttrar sig endast
avseende punkter i det föreslagna åtgärdsprogrammet som berör VAverksamheten.
Generella synpunkter
I föreslagen åtgärdsplan finns detaljerade listor på åtgärder. Dessa är
mycket bristfälliga. Föreslagna åtgärder är inte relevanta, objekt
saknas, relevanta åtgärder saknas etc. Genom förberedande
diskussioner med huvudmännen kunde många av dessa fel ha
undvikits.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta
att anta upprättat yttrande angående samråd kring förslag på
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggaren
Akten

TN.2013.706.531

§ 36
Avtalsförslag mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge
om ansvar för hållplatsutbyggnad och underhåll
Tekniska nämnden har tidigare yttrat sig över ett förslag från Region
Blekinge den 27 maj 2013 och föreslog då kommunstyrelsen att inte
godkänna förslaget. Kommunstyrelsen beslutade enligt tekniska
nämndens förslag, samt föreslog Region Blekinge att omarbeta
förslaget så att kommunen inte är ansvarig för framdragning av el,
papperskorgar och cykelställ.
Enligt tekniska förvaltningens uppfattning borde Region Blekinge svara
för inköp, drift och underhåll av allt som är resenärsrelaterat som
väderskydd, hållplats- och informationstavlor, papperskorgar, cykelställ,
biljettmaskiner, utrustning för realtid och framdragning av el till
väderskydd. Detta innebär att Region Blekinges samtliga medlemmar
tar ansvar för åtgärderna. Kommunen upplåter mark samt svarar för
markuppbyggnaden för själva hållplatsen.
Enligt nytt omarbetat förslag daterat den 10 november 2014 skall
Karlskrona kommun fortfarande svara för åtgärder som framdragning av
el till väderskydd, inköp och drift av papperskorgar och cykelställ. Som
ovan nämnts anser förvaltningen fortfarande att dessa åtgärder bör
bekostas av Region Blekinge.
Strömförbrukningen i ett väderskydd är inte obetydlig. Förutom
allmänbelysning krävs el till reklamskyltningen, som regionen har
intäkter för, samt el till biljettmaskin och utrustning för realtid.
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§ 36 forts
Avtalsförslag mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge
om ansvar för hållplatsutbyggnad och underhåll
Idag är exempelvis Blekingetrafiken (ev. Region Blekinge) abonnent för
elen till väderskydden på Parkgatan och Blekingegatan. Enligt uppgift är
strömförbrukningen i Parkgatans väderskydd i nivå med en villa.
Godkänner kommunen föreliggande avtal innebär det att de
abonnentavtal som finns idag kommer att överföras på kommunen.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden hemställa hos kommunstyrelsen besluta
1. att inte tillstyrka föreliggande förslag till avtal för hållplatsutbyggnad
och underhåll, samt
2. att föreslå Region Blekinge att förslaget omarbetas så att
kommunen ej är ansvarig för framdragning av el, papperskorgar och
cykelställ.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad
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Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.568.821

§ 37
Svar på medborgarförslag: Att man rensar upp gamla
fotbollsplanen i Fur (vid badplatsen)
Tommy Johansson, Fur, har lämnat in rubricerat medborgarförslag till
kommunen. Förslagsställaren vill att gamla fotbollsplanen vid
badplatsen i Fur rensas upp.
Tommy Johansson påtalar att det är synd att den befintliga planen ej
kan nyttjas av ungdomar och sommargäster då den är igenväxt. Vidare
finns det en ideell grupp som kan hjälpa till att möjliggöra förslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott föreslår drift- och
servicenämnden besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad
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§ 38
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 17 februari 2015
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
2. 1080 2015: 33
38 – 49
51 – 56
Beslut
3. Överlåtelse av hyresavtal avseende Café, Hoglands park
TN.2013.379.282

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________

Sign

Sign

Sign

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad
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§ 39
Meddelanden
Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen
1. Torsdagen den 30 oktober 2014
2. Torsdagen den 4 december 2014
Inkommen skrivelse
3. Tallebryggans Båtklubbs beslut med anledning av erbjudande om bryggor
vid Stadsmarinan
TN.2014.311.846
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 7 januari 2015
4. § 6 Ansökan om bidrag ur Adolf Gulins Donationsfond
DSN.2015.158.046
5. § 7 Ansökan om bidrag ur sjökapten CJ Chresterssons fond
DSN.2015.158.046
6. § 8 Ansökan om bidrag ur stiftelsen för rörelsehindrade
DSN.2015.158.046
Kommunstyrelsens beslut den 8 januari 2015
7. § 3 Utbyggnad av cykelväg trafikplats Trantorp – Skärva by
TN.2014.1210.312
8. § 27 Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
TN.2014.413.512
Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 22 januari 2015
9. § 8 Val av ledamot i kommunala handikapprådet samt ersättare
DSN.2015.168.102
forts

Sign

Sign

Sign
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§ 39 forts
Meddelanden
Kunskapsnämndens beslut den 28 januari 2015
10. § 11 Samordning av kontorsplatser i förhyrda lokaler på
Rosenholmsområdet
DSN.2015.226.291
Kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2015
11. § 2 Svar på medborgarförslag om u-båtarna Näcken och Najad
TN.2014.1436.866
12. § 3 Svar på medborgarförslag om upprustning och belysning av gamla
banvallen
TN.2014.18.317
13. § 4 Svar på medborgarförslag om belysning av vägavsnittet
Rosenholmsvägen mellan Lingonvägen och den bakre infarten till
Rosenholmsområdet
TN.2014.410.317
14. § 5 Svar på medborgarförslag om pulkabacken i Amiralitetsparken
TN.2014.290.823
15. § 12 Förvärv av mark i Vång, Johannishus
TN.2014.1500.260
16. § 13 Inköp av Hillerslätt 1:6 med flera i Johannishusåsen
TN.2014.1501.260
17. § 16 Handlingsplan mot korruption
TN.2014.1145.109
18. § 20 Ansökan om investeringstillstånd för energiinvesteringar
TN.2012.1109.225
19. § 21 Hyresavtal för ny förskola i kvarteret Lindblad på Trossö
TN.2014.1367.290
forts

Sign

Sign

Sign
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§ 39 forts
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 29 januari 2015
20. § 22 Svar på motion till Karlskrona kommunfullmäktige angående
aktivitetsplats för äldre
TN.2013.198.828
21. § 37 Förslag till verkställighet av kommunfullmäktiges beslut om budget
2015, att-satserna 5 och 6
DSN.2015.195.041
22. § 38 Genomförande av KomUt
TN.2015.196.050
Länsstyrelsens beslut den 3 februari 2015
23. Ansökan om sänkt hastighet på del av Gamla landsvägen,
Nättraby i Karlskrona kommun
TN.2014.1539.512
Svar på remiss från Länsstyrelsen den 5 februari 2015
24. Angående hastighetsbestämmelse på Rosenhillsvägen i Ramdala
DSN.2015.104.512

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 24.
__________

Sign

Sign

Sign

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN
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§ 40
Övrigt
Felanmälan - Rinnande vatten vid Ekebovägen
Gunilla Ekelöf (FP) ställer fråga om rinnande vatten vid Ekebovägen på
vägen upp mot Kungsmarken. Förvaltningschef Carl-Martin Lanér
svarar.
---Informationsskyltar vid bad- och lekplatser
Jörgen Johansson (C) föreslår att drift- och serviceförvaltningen sätter
upp skyltar vid självförvaltande bad- och lekplatser, skyltar som
informerar att skötsel sker i samarbete med kommunen.
Drift- och servicenämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att
arbeta vidare med Jörgen Johanssons (C) förslag.
---Utbildningsdagar
Birgitta Gamelius (M) tackar förvaltningen för två givande
utbildningsdagar.
__________

Sign

Sign

Sign

Sammanträdesdatum
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 24 mars 2015
§ 41

Klagomål, synpunkter och förslag – antal ärenden registrerade
2014-07-01 – 2014-12-31

§ 42

Felanmälan – antal ärenden registrerade
2014-07-01 – 2014-12-31

§ 43

Information – Enkätundersökning Måltider inom äldreförvaltningens
verksamhetsområde samt för skolmåltider inom f.d. barn- och
ungdomsförvaltningen

§ 44

Direktiv Kravcertifiering, nivå 1, av köken inom kostavdelningen

§ 45

Direktiv att genomföra den kommunala cykelstrategin

§ 46

Direktiv utvärdering parkeringsstrategi

§ 47

Mål för drift- och servicenämnden 2015

§ 48

Skyddsorganisation i hamnanläggningar och hamnar

§ 49

Delegationsförteckning för drift och servicenämnden, daterad 2015-03-09

§ 50

Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av Sandhamns
avloppsreningsverk

§ 51

Begäran om investeringstillstånd avseende utbyggnad enligt VA-planen

§ 52

Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledning
Hasslö – Karlskrona och nerläggning av Hasslö avloppsreningsverk

§ 53

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 54

Meddelanden

§ 55

Utökad investeringsram lekplats Hoglands park

§ 56

Val till Lyckebyåns vattenförbund

§ 57

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 24 mars 2015 kl. 14.00 – 16.25
Beslutande

Övriga

Ordförande
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Per Wimmerman (FP)
Birgitta Gamelius (M)
Helén Olsson (SD)

Närvarande ersättare

Cecilia Neuendorff (S)
Jens Sjösten (S)
Mats Löfdahl (M)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller
Kostavdelningschef
Projektingenjör
Projektchef
VA-chef
Kostområdeschef
Kommunikatör
Gatu/parkchef

Carl-Martin Lanér
Gun-Britt Sirbäck
Eva Wrobel
Ida Heverius Löndahl
Johan Stenér
Kenneth Johansson
Per Sjösäter
Tina-Mari Eriksson
Karl-Johan Svärd

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Åke Håkansson (S)

Justerade paragrafer

§§ 41 - 57

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Åke Håkansson

Protokolljusteringen av § 55 har anslagits på kommunens anslagstavla
den 25 mars 2015 intygar

_______________________________

Protokolljusteringen av §§ 41 – 54, samt §§ 56 – 57 har anslagits på kommunens
anslagstavla den
mars 2015 intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Handläggare
Akten

DSN.2015.128.108

§ 41
Klagomål, synpunkter och förslag – antal ärenden registrerade
2014-07-01 – 2014-12-31
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar om de klagomål,
synpunkter och förslag som inkommit till drift- och serviceförvaltningen
under perioden den 1 juli 2014 – den 31 december 2014.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Handläggare
Akten

DSN.2015.334.108

§ 42
Felanmälan – antal ärenden registrerade
2014-07-01 – 2014-12-31
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar om inkomna ärenden till
Felanmälan under perioden den 1 juli 2014 – den 31 december 2014.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Handläggare
Akten

DSN.2015.310.332

§ 43
Information – Enkätundersökning Måltider inom
äldreförvaltningens verksamhetsområde samt för skolmåltider
inom f.d. barn- och ungdomsförvaltningen
Kostavdelningschef Eva Wrobel informerar.
F.d. serviceförvaltningen/kostenheten har under
november – december 2014 genomfört en enkätundersökning av de
måltider som serveras i äldreförvaltningens verksamhetsområde, samt
inom f.d. barn- och ungdomsförvaltningen.
Enkäten har vänt sig till brukare på särskilt boende, brukare som får
mat via hemtjänsten, samt till gäster i restaurangerna. Inom skolan har
enkäten vänt sig till elever från förskoleklass till årskurs 9 i grundskolan.
I samverkan med respektive förvaltning har enkäterna distribuerats ut
till brukare på särskilt boende, inom hemtjänsten och grundskola.
Resultatet av enkäten redovisas övergripande för kostenheten fördelat
på särskilt boende, hemtjänst, restaurangerna och grundskola.
Resultatet per kök finns att tillgå.
Analys av resultatet och eventuella åtgärder görs i samverkan med
äldreförvaltningen och kunskapsförvaltningen.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ansvarig controller DSF
Handläggaren
Akten

DSN.2015.330.460

§ 44
Direktiv Kravcertifiering, nivå 1, av köken inom kostavdelningen
Kostavdelningschef Eva Wrobel och kostområdeschef Per Sjösäter
informerar.
Karlskrona kommun, kommunfullmäktige, har gett direktiv till drift- och
serviceförvaltningen att samtliga kök inom kostavdelningen ska
kravcertifieras till nivå 1 år 2015.
Direktivet utgår från kommunfullmäktigemålet att andelen ekologisk mat
som serveras inom kommunens verksamheter ska öka.
Kostavdelningen består idag av 62 kök som enligt förslaget skulle ingå i
en gruppcertifiering, nivå 1.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
1. att godkänna informationen avseende kravcertifiering av kök inom
kostavdelningen, samt
2. att godkänna finansiering, projektanställning motsvarande 50 %
under perioden 1 april - 31 december 2015.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunstyrelsen
Gata/parkavdelningen DSF
Handläggare
Akten

TN.2013.280.510

§ 45
Direktiv att genomföra den kommunala cykelstrategin
Projektingenjör Ida Heverius Löndahl föredrar ärendet.
Drift- och servicenämnden ansvarar för att genomföra den kommunala
cykelstrategin och anlägga fler och bättre cykelvägar i hela kommunen.
Nämnd som ansvarar för ett direktiv skall svara för att direktivet blir
uttolkat och genomfört. Nämnden skall utarbeta en handlingsplan för
verkställigheten.
Handlingsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen senast under
mars månad.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
1. att fastställa direktiv för genomförande av den kommunala
cykelstrategin enligt upprättad uppdragsbeskrivning, samt
2. att förvaltningen får i uppdrag att komplettera med aktiviteter riktade
till vägföreningarna för att även involvera invånare utanför tätorten.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunstyrelsen
Gata/parkavdelningen DSF
Handläggare
Akten

TN.2011.771.315

§ 46
Direktiv utvärdering parkeringsstrategi
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Ett av tre direktiv drift- och servicenämnden ansvarar för är att
utvärdera parkeringsstrategin.
Nämnd som ansvarar för ett direktiv skall svara för att direktivet blir
uttolkat och genomfört. Nämnden skall utarbeta en handlingsplan för
verkställigheten.
Handlingsplanen skall redovisas till kommunstyrelsen senast under
mars månad.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att fastställa direktiv för utvärdering av parkeringsstrategi enligt
upprättad uppdragsbeskrivning.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Ledningsgruppen DSF
Akten

DSN.2015.332.009

§ 47
Mål för drift- och servicenämnden 2015
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Enligt direktiv från kommunstyrelsen skall nämnd som omfattas av ett
mål beslutat av kommunfullmäktige, fastställa mål för den egna
verksamheten som tydligt relaterar till målet från kommunfullmäktige.
Nämndens målformulering skall vara av karaktären SMARTA mål
(specificerade, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och ansvarsfördelade.) Uppföljning av målen skall redovisas till kommunfullmäktige i
delårsuppföljningar.
Målen skall vara fastställda senast under mars 2015. Med tanke på den
korta tid som stått till förfogande för förvaltningen, har målen i dagsläget
endast bearbetats på avdelningschefsnivå. Förvaltningen har därför för
avsikt att under perioden fram till juni 2015 ytterligare bryta ned och
bearbeta målen. Förvaltningen har också för avsikt att till drift- och
servicenämnden i april anmäla specifika miljömål för mandatperioden
för ställningstagande.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att fastställa mål för drift- och serviceförvaltningen för 2015 enligt
upprättad specifikation.
Anmälan
Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M) och Birgitta Gamelius (M)
deltar inte i beslutet.
Yrkande
Olle Hilborn (MP) yrkar att den specifika aktiviteten knuten till målet
”Karlskrona ska vara ett nav i en expansiv region” ska lyda
”Trafikandelen på Verköbanan ska öka”.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 47 forts
Mål för drift- och servicenämnden 2015
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på
Olle Hilborns (MP) tilläggsyrkande och finner att drift- och
servicenämnden beslutar enligt Olle Hilborns (MP) förslag.
Ordförande Peter Johansson (S) finner att drift- och servicenämnden
beslutar enligt förvaltningens förslag med Olle Hilborns (MP)
tilläggsyrkande.

Drift- och servicenämnden beslutar
1. att fastställa mål för drift- och serviceförvaltningen för 2015 enligt
upprättad specifikation, samt
2. att den specifika aktiviteten knuten till målet ”Karlskrona ska vara ett
nav i en expansiv region” ska lyda:
”Trafikandelen på Verköbanan ska öka”.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Akten

DSN.2015.331.500

§ 48
Skyddsorganisation i hamnanläggningar och hamnar
Hamnanläggningsinnehavaren är den person som har det avgörande
ansvaret för hamnanläggningens (-arnas) drift. Enligt gällande
lagstiftning finns nationella krav och EU-krav rörande skydd för hamnar
och hamnanläggningar.
Drift- och servicenämnden är kommunens hamnmyndighet.
Hamnmyndigheten skall utse ansvarig
(Port Facility Security Officer, PFSO)(Port Security Officer, PSO)
för skyddsbestämmelser och skyddsorganisation enligt ovan. Vidare
skall den ansvarige ges beslutanderätt i enlighet med ansvaret och
regelverk. Separat ärende ”Delegationsförteckning” innehåller ett tillägg
som ger avdelningschef hamnen detta ansvar.
Arbetstutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att utse Hamnchef Bo Lindsjö, med ersättare driftchef Anders Jönsson,
till ansvarig för skydd i kommunens hamnanläggningar/ hamnar i
enlighet med gällande regelverk, med uppdrag att initiera och verkställa
de uppgifter ansvaret och regelverket föreskriver.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ledningsgruppen DSF
Akten

TN.2014.151.002

§ 49
Delegationsförteckning för drift och servicenämnden,
daterad 2015-03-09.
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår ny delegation enligt följande:
Under punkt 2.5.1 entreprenadarbeten not 2, har förtydligande gjorts
enligt följande: I de fall investeringstillstånd meddelats enligt Riktlinjer
för investeringar i Karlskrona kommun är upphandling och antagande
av anbud i samma ärende att betrakta som verkställighetsbeslut.
Under punkt 2.7.2 Attest initieringslista har ändring av delegat gjorts.
Ny punkt 6.2 har tillkommit.
Tillämpning av åtgärder enligt regler för sjöfartsskydd som gäller för
hamnanläggningar, samt verkställa de åtgärder regelverket föreskriver
för den som är ansvarig för hamnanläggningar och hamnverksamhet,
delegat förvaltningschef (V) hamnchef.
Under nedan tre punkter i delegationsförteckningen behöver
enhetschef kost ges möjlighet att besluta:
11.2 Inrättande av befattning samt ändring av grad för annan än
förvaltningschef,
11.3 Anställningar med anledning av olika arbetsmarknadsåtgärder,
och
12.5 Representation och uppvaktning
Arbetsutskottet föreslår drift och servicenämnden besluta
att fastställa delegationsförteckning enligt redovisat förslag,
daterat 2015-03-09.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.293.351

§ 50
Begäran om investeringstillstånd avseende ombyggnad av
Sandhamns avloppsreningsverk
VA-chef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Sandhamns avloppsreningsverk är ett av de reningsverk som skall
behållas på lång sikt, eftersom avstånd och pumptid till Koholmen är
för stort och det innebär stora driftproblem.
Under 2015 kommer ca 75 fastigheter från Ytterön – Hästholmen och
40 fastigheter från Sandhamn -Truseryd att anslutas till reningsverket.
Kontakter är tagna med områdena norr om Truseryd, vilka är
Sibbaboda m.fl. att de också skall bilda VA-föreningar för att bygga ut
kommunalt Va.
Reningsverket behöver moderniseras och kompletteras med ny teknik
där vi skall utreda bland annat vassbäddar för slammet och
poleringssteg med våtmark på utgående avloppsvatten.
Arbetsutskottet föreslår drift-och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
att meddela investeringstillstånd för ombyggnad av Sandhamns
avloppsreningsverk med 5 mnkr ur 2015 års investeringsbudget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.294.303

§ 51
Begäran om investeringstillstånd avseende utbyggnad enligt VAplanen
VA-chef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Ytteröns och Hästholmens ekonomiska VA-förening har
ca 75 medlemmar och har startat utbyggnaden av kommunalt avlopp
med entreprenör på Ytterön. De flesta fastigheterna har nu gått med i
föreningen.
Karlskrona kommun har tidigare bekostat övergripande
infrastrukturkostnader, som i detta fall innebär en tryckavloppsledning
(sjöledning) från Ytterön till Torhamn och en huvudavloppspumpstation
som pumpar avloppsvattnet från Ytterön.
Sjöledningen kostar 4 mnkr och pumpstationen 1 mnkr.
I investeringsbudgeten för 2015 finns 5 mnkr för utbyggnad enligt VAplanen. Dessa pengar får finansiera sjöledning och pumpstation.
Ett kommunalt avlopp på Ytterön och Hästholmen gör att det går att
bygga nya hus och att det kan bli en levande skärgård som kan
expandera.
Arbetsutskottet föreslår drift-och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
att meddela investeringstillstånd för tryckavloppsledning och
huvudavloppspumpstation på Ytterön att finansieras med 5 mnkr för
utbyggnad enligt VA-planen ur 2015 års investeringsbudget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggaren
Akten

DSN.2015.295.351

§ 52
Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledning
Hasslö – Karlskrona och nerläggning av Hasslö
avloppsreningsverk
VA-chef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Hasslö reningsverk byggdes på 60-talet och behöver moderniseras.
Utsläppspunkten från reningsverket ligger på ett par meters djup
ca 300 meter ut i viken.
Ur miljö- och ekonomisk synpunkt är det bättre att lägga ner
reningsverket och pumpa avloppsvattnet till Koholmen via Trossö.
Nerläggning av reningsverket har varit på gång ett antal år, därför har
underhållet varit ett minimum denna tid.
Rent ekonomiskt är vinsten ca 200 tkr/år att lägga ner reningsverket
och bygga överföringsledning. Avskrivning på 50 år och 2 % ränta ger
en kapitalkostnad på 360 tkr och reningskostnaden på Koholmen är
1:65/kbm och 4:30/kbm på Hasslö år 2014 eftersom storskalighet är
billigare. Till detta kommer pumpkostnad till Karlskrona.
Arbetsutskottet föreslår drift-och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
att meddela investeringstillstånd för överföringsledningar
Hasslö – Karlskrona och nerläggning av Hasslö avloppsreningsverk
med 9 mnkr ur 2015 års investeringsbudget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 53
Anmälan om delegeringsbeslut

Protokoll
1. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 16 mars 2015
Avskrivning av kundfordringar
2. TN.2014.24.049
Beslut
3. Bestlutsattestant fr.o.m. den 20 februari 2015
DSN.2015.2.002
Remissyttrande till Länsstyrelsen
4. Angående ansökan om tillstånd att anordna rallytävling
DSN.2015.217.517
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
5. 1080 2015: 57 - 67
70 – 74

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 54
Meddelanden
Medfinansieringsavtal
1. Medfinansieringsavtal avseende gång- och cykelväg utmed väg 679,
Skärva by – trafikplats Trantorp
TN.2014.1210.312
Kommunfullmäktiges beslut den 12 februari 2015
2. § 28 Svar på medborgarförslag om att utföra fukt- och mögelkontroll i alla
kommunala byggnader
TN.2014.1441.400
3. § 34 Investering i förbättrat ventilationssystem vid Ramdala skola
TN.2014.1548.291
4. § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och ekonomistyrning
DSN.2015.308.042
Länsstyrelsens beslut den 23 februari 2015
5. Tillsyn angående markavvattning från området Hålan i Karlskrona
kommun
TN.2013.1040.353
Länsstyrelsens beslut den 10 mars 2015
6. Bidrag till kulturhistoriskt motiverade kostnader vid vård av
byggnadsminnet Kruthuset på Ljungskär på fastigheten Karlskrona 2:12,
Karlskrona kommun
TN.2013.1540.299
Kunskapsnämndens beslut den 26 februari 2015
7. § 22 Beslut i ärende gällande ombyggnation av gymnasieskolans lokaler i
kvarteret Sparre
DSN.2015.343.286
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 54 forts
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 3 mars 2015
8. § 57 Investeringstillstånd omgestaltning västra Ronnebygatan
TN. 2014.764.311
9. § 67 Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/kommunledningsförvaltningen
DSN.2015.364.041
10. § 68 Säkerhetsbokslut 2014 – Trygghet och säkerhet
DSN. 2015.367.041
11. § 69 Årsbokslut 2014 för kommunstyrelsen/serviceförvaltningen
DSN.2015.365.041

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 11.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggaren
Akten

TN.2013.1477.332

§ 55
Utökad investeringsram lekplats Hoglands park
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen har den 28 januari 2014 medgivit investeringstillstånd
och ökade drift- och kapitalkostnader för lekplats Hoglands park.
Totala utgiften för lekplatsen beräknas nu efter projektering med
tillhörande miljöåtgärder, inkomna anbud och sammantaget till
ca 6,5 mnkr d.v.s. en fördyrning om 2 mnkr jämfört med budgeterade
medel och tidigare beslutat investeringstillstånd.
Frågan har diskuterats under hand med kommunledningsförvaltningen.
Genom att ianspråkta 1,0 mnkr av medel avsatta för andra åtgärder i
Hoglands park och 1,0 mnkr av kommunstyrelsens reserv skulle
fördyrningen kunna finansieras inom den av kommunfullmäktige
beslutade investeringsramen.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
hemställer att kommunstyrelsen beslutar
1. att beslutat investeringstillstånd utökas enligt upprättat förslag, samt
2. att medge nämnden utökad drift- och kapitalkostnadsram som en
konsekvens av upprättat förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Lyckebyåns vattenförbund
De valda
Akten

DSN.2015.415.102

§ 56
Val till Lyckebyåns vattenförbund
Ordförande Peter Johansson (S) informerar att val av ombud till
valberedningen tillfaller oppositionen.
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår Gunilla Ekelöf (FP) som
ombud och Jörgen Johansson (C) som styrelseledamot till Lyckebyåns
vattenförbund.
Anna Ottosson (M) föreslår Anna Ottosson (M) som ombud till
valberedningen.

Drift- och servicenämnden beslutar
1. att utse Gunilla Ekelöf (FP) som ombud till
Lyckebyåns vattenförbund,
2. att utse Jörgen Johansson (C) som styrelseledamot till
Lyckebyåns vattenförbund, samt
3. att utse Anna Ottosson (M) som ombud till
valberedningen i Lyckebyåns vattenförbund.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

24 mars 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

TN.2014.1201.312
DSN.2015.332.009

§ 57
Övrigt
Åtgärder efter upphävt förbud mot cykling i Hoglands park
Olle Hilborn (MP) påtalar att sedan förbudet mot cykling i Hoglands park
upphävts, har endast borttagande av förbudsskylt gjorts.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd svarar att blomlådor som farthinder
ska sättas upp.
---Klimatanpassningsplan
Olle Hilborn (MP) ställer fråga om hur önskemål om
klimatanpassningsplan framförs till kommunstyrelsen.
Ordförande Peter Johansson (S) svarar att ledamoten kontaktar sin
gruppledare om att skriva en motion.
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att det ska utarbetas en plan
och att det är kommunledningsförvaltningen som arbetar med detta.
--Mats Löfdahl (M) påtalar att nämndens sammanträdeslokal behöver
utrustas med bättre laddningsmöjligheter nu när nämnderna är
digitaliserade.
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér svarar att i samband med
omflyttning på grund av den nya organisationen ska konferensrum
uppgraderas med bl. a. teknisk utrustning. Planering pågår och
beräknas genomföras under sommarhalvåret.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 21 april 2015
§ 58

Underhållsbehov Varmbadhuset

§ 59

Personalnyckeltal drift- och serviceförvaltningen, mätperiod 2014.12 – 2015.02

§ 60

Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län

§ 61

Projekterings- och investeringstillstånd ombyggnad Östersjöskolan

§ 62

Investeringstillstånd B-hall Vedebyskolan

§ 63

Svar på remiss Jämställt Blekinge 2015-2018

§ 64

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per mars 2015 och prognos 2015

§ 65

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 66

Meddelanden

§ 67

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 21 april 2015 kl. 14.00 – 15.45
Beslutande

Övriga

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

Peter Johansson (S) §§ 58-62 kl 14.00-15.00
Gunilla Ekelöf (FP) §§ 63-67 kl 15.00-15.45
Gunilla Ekelöf (FP) §§ 58-62 kl 14.00-15.00
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Cecilia Neuendorff (S)
Birgitta Gamelius (M)
Jan Nylander (KD)
Helén Olsson (SD)
Göran Karlsson (S) §§ 63-67 kl 15.00-15.45

Närvarande ersättare

Göran Karlsson (S) §§ 58-62 kl 14.00-15.00
Susanne Sjöström (S)
Johan Genestig (C)
Per Wimmerman (FP)

Tjänstemän Förvaltningschef
Projektchef
Fastighetschef
VA-chef
Hamnchef
HR-specialist

Carl-Martin Lanér
Johan Stenér
Anders Kumlin
Kenneth Johansson
Bo Lindsjö
Sussie Rantil

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Pia Pålsson (S)

Justerade paragrafer

§§ 58 - 67

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson §§ 58 - 62

Ordförande

______________________________
Gunilla Ekelöf §§ 63 - 67

Justerare

______________________________
Pia Pålsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla
den
april 2015 intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN.2015.460.292

§ 58
Underhållsbehov Varmbadhuset
Fastighetschef Anders Kumlin informerar om den rapport WSP:s
konsult redogjorde för kommunledningen, företrädare för drift- och
serviceförvaltningen, samt för företrädare för kultur- och
fritidsförvaltningen den 30 mars 2015.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN.2015.491.026

§ 59
Personalnyckeltal drift- och serviceförvaltningen,
mätperiod 2014.12 – 2015.02
HR-specialist Sussie Rantil informerar om personalnyckeltalen för
drift- och serviceförvaltningen under mätperioden 2014.12 – 2015.02.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

TN.2014.1588.214

§ 60
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Rubricerad detaljplan är föremål för granskning.
Planområdet ligger i anslutning till korsningen landsväg
738/Gängletorpsvägen och Trummenäsvägen. Planområdet omfattar
26 privatägda bostadsfastigheter och två större fastigheter med
17 arrendetomter, del av Trummenäsvägen, samt planerad ny
cirkulationsplats och gång-och cykelväg utmed Gängletorpsvägen.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten att förtäta planområdet med
bostäder genom att förbättra möjligheterna att nyttja redan planlagd
kvartersmark som ej är bebyggd. En planlagd men ej utbyggd lokalgata
i den norra delen av området förlängs norrut och kompletteras med en
gång- och cykelanslutning till Gängletorpsvägen. Smala natursläpp
mellan vissa fastigheter ändras till användning för bostäder, vilket
underlättar för kompletterande bebyggelse inom området. Detta ger
även möjlighet till utökning av vissa befintliga fastigheter/arrendetomter.
Bestämmelser om bl.a. byggrätt kvarstår från ändringen av detaljplan
från 2007 med vissa tillägg.
Gator & cyklar
Befintliga vägar inom området planläggs som lokalgator istället för park,
eftersom parkering sker på respektive tomt och inte på planlagda
gemensamma parkeringar. Del av Trummensvägen och
Gängletorpsvägen ingår i planområdet. Trafikverket planerar att med
start hösten 2015 bygga om korsningen till en cirkulationsplats med ny
cykelbana längs med Gängletorpsvägen vilket förbättrar
trafiksäkerheten. En ny gång- och cykelanslutning planeras till
Gängletorpsvägen.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 60 forts
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Väganslutningen mellan Tuskaftvägen och Drellvägen har utformats
med vändplaner vid vägarnas slut, samt endast en förbindelse för
gående och cyklister genom grönområdet för att förhindra
genomfartstrafik genom området och öka säkerheten för oskyddade
trafikanter. Befintlig koppling för gående och cyklister västerut mot
Klasatorpsvägen i anslutning till det centralt belägna grönområdet
regleras inom naturområdet.
VA
Övervägande del av fastigheterna inom detaljplanen är idag anslutna till
kommunalt vatten och spillvatten, samt till ett föreningsägt
dagvattenledningsnät. Befintliga VA-ledningar i området är mycket
klena. Kommunens VA-avdelning har övertagit vatten- och
spillvattenledningsnätet från den tidigare föreningen som fortfarande
ansvarar för vägarna och de befintliga dagvattenledningarna. På sikt
skall även pumpstationsfrågan på Kypertvägen, som inte uppfyller VAavdelningens standard, lösas.
De obebyggda tomterna längs norra sidan om Vävarevägen är redan
VA framdraget till tomtgräns. För de tillkommande tomterna utmed
planerad ny lokalgata i den norra delen av planområdet läggs nya VAledningar i gatan. På grund av att terrängen inte tillåter självfall i
ledningarna söderut får vattnet istället pumpas.
Bygglov för ny-, om- och tillbyggnad får ej medges förrän berörd
fastighet har anslutits till miljö- och hälsomässigt godtagbara
anläggningar för vatten och avlopp. Det är kommunens ansvar att
bedöma vad som är en miljö- och hälsomässigt godtagbar lösning. När
området i framtiden upptas i kommunens verksamhetsområde för
vatten- och avlopp förutsätts att alla fastigheter ansluter sig till
kommunalt vatten och avlopp.
Inom området finns ett dagvattenledningsnät. Befintligt ledningsnät ska
kompletteras i samband med exploateringen för att försörja även de nya
tomterna. En förprojektering av vatten, avlopp och dagvatten visar att
det är tekniskt möjligt att leda dagvatten i ledning norrut, i läget för den
nya lokalgatan samt gång- och cykelkopplingen upp mot
Gängletorpsvägen.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 60 forts
Detaljplan för Gängletorp 15:20 m.fl., Karlskrona kommun,
Blekinge län
Tanken är att leda vattnet i ledning under Gängletorpsvägen och till
befintligt dike med brunn på markområdet norr om Gängletorpsvägen.
Åkermarken som ligger betydligt lägre än Gängletorpsvägen bedöms
inte ha några problem med att ta hand om de tillkommande
vattenmängderna. Att leda dagvatten till diken och rörledningar som
anlagts för markavvattning kan behöva tillstånd från länsstyrelsen.
Grundregeln är att vägarna ska ligga lägre än husen, för att vägarna vid
häftiga regn ska kunna fungera som tillfälliga avrinningsvägar utan att
bebyggelse skadas.
Drift- och serviceförvaltningens kommentar
Övervägande del av fastigheterna inom detaljplanen är idag anslutna till
kommunalt vatten och spillvatten samt till ett föreningsägt
dagvattenledningsnät. Drift- och serviceförvaltnigen anser därför att
vatten och spillvatten skall vara kommunalt inom området.
För att säkerställa korrekt avvattning från tomterna anser drift- och
serviceförvaltningen att det är en fördel när tomterna lutar mot gatan
och inte mot angränsande tomter. Vid häftiga regn rinner då vattnet ut
mot gatan och när gatan ligger lägre än husen kan vägen fungera som
tillfälliga avrinningsvägar utan att bebyggelse skadas.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att avge upprättat förslag till yttrande för detaljplan Gängletorp 15:20
m.fl., Karlskrona kommun, Blekinge län.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kunskapsnämnden
Handläggare
Akten

DSN.2015.418.291

§ 61
Projekterings- och investeringstillstånd ombyggnad
Östersjöskolan
Östersjöskolans lokaler för Restaurang- och livsmedelsprogrammets
inriktning Bageri och konditori är bristfälliga och svarar inte upp mot
dagens krav på ändamålsenliga lokaler.
Elevantalet har efter några års nedgång åter igen fått en ökning, men
elevernas möjlighet att söka över kommungränsen sätter ett större
fokus på att skapa ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som
bedrivs. Risken är annars stor att våra egna elever söker sig till
liknande utbildningar i närliggande kommuner. Att våra lokaler är slitna
och inte längre upplevs som ändamålsenliga, jämfört med närliggande
utbildningsplatser för bageri och konditori, är sannolikt en bidragande
orsak till att färre elever söker våra utbildningsplatser.
Även vissa kurser för våra lärlingar gör att både en ombyggnad och en
miljömässig upprustning måste till.
Befintliga lokaler är i mycket stort behov av renovering då mycket av
lokalens interiörer och ytskikt är slitna och mycket svårstädade.
Lokalerna är inte heller riktigt anpassade för den bageriverksamhet som
idag bedrivs. Många små halvväggar finns kvar som rester av den
tidigare verksamheten och är anpassade för ett tillagningskök. Både
kakel och golv har stora brister och måste åtgärdas. Golvbrunnarna är
inte anpassade för den vattenvolym eller de restprodukter som finns i
den bageriverksamhet som bedrivs idag. Många av brunnarna sitter fel
så att golvets lutning gör att vattnet inte rinner mot brunnen utan
stannar kvar på golvet eller rinner bort från brunnarna.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 61 forts
Projekterings- och investeringstillstånd ombyggnad
Östersjöskolan
En dialog mellan kunskapsförvaltningen och fastighetsavdelningen har
förts, där skisser och planer tagits fram för att åtgärda de brister och
behov som finns. Den planerade lösningen innehåller både åtgärder av
underhållskaraktär samt åtgärder av investeringskaraktär.
Investeringsåtgärderna beräknas landa på 3 mnkr, vilket finns avsatt i
2015 års investeringsramar för fastighetsverksamheten.
Den ökade årliga hyreskostnaden med anledning av planerad
investering på 3 mnkr och en avskrivningstid på 20 år uppgår till 225 tkr,
vilken kommer att belasta kunskapsförvaltningen.
Under förutsättning att inga komplikationer tillstöter och nödvändiga
politiska beslut tas inom utsatt tid, kan den planerade ombyggnationen
stå klar till höstterminens start 2015.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnation
av Östersjöskolans lokaler för Restaurang- och livsmedelsprogrammets inriktning Bageri och konditori,
2. att investeringsutgiften om 3 mnkr finansieras med 2015 års
investeringsram för fastighetsverksamhet avseende Östersjöskolan,
ombyggnad plan 2, samt
3. att kunskapsförvaltningen ansvarar för projekteringskostnaden om
investeringen ej fullföljs.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Handläggare
Akten

DSN.2015.25.291

§ 62
Investeringstillstånd B-hall Vedebyskolan
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Vårterminen 2014 lämnade barn- och ungdomsförvaltningen sina
lokaler på Lyckebyskolan för att till höstterminen 2014 flytta in på
Vedebyskolan som byggts om, renoverats och byggts till under
konceptet Lyckeby Kunskapscenter, LKC.
I de ursprungliga planerna för projekt LKC ingick bland annat att
möjliggöra för delning av den befintliga Vedebyhallen i tre delar, där
idrottslektioner parallellt skulle kunna bedrivas för att möjliggöra
idrottsundervisning för det ökade antalet elever på skolan.
Tillvägagångssättet, i enlighet med dagens krav och normer på bland
annat ljudklassning och brandsäkerhet, skulle varit att två stycken inoch utdragbara skiljeväggar skulle ha installerats i hallen. Denna typ av
skiljevägg skiljer sig från den idag befintliga skiljeväggen i
Vedebyhallen, som hissas upp i taket, eftersom de fungerar mer som
en traditionell vikvägg. Det skulle ha inneburit dels spår i hallgolvet, där
skiljeväggen skall löpa vid in- och utdragning och dels hade det skapat
två massiva pelare (vid indraget tillstånd) på läktarsidan som
omöjliggjort för publik att följa allt som händer på planen vid till exempel
seriespel i innebandy. Vedebyhallen är den enda kommunala idrottshall
som utöver Idrottshallen har en någorlunda publikkapacitet. Av denna
anledning beslutade idrott- och fritidsnämnden att å det bestämdaste
motsätta sig denna lösning med skiljevägg, IFN.2013.43.820.
Under 2014 har fastighetsavdelningen tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen samt idrott- och fritidsförvaltningen utrett olika
alternativ till lösning på det aktuella problemet att lösa lokalfrågan
avseende idrottsundervisning för Vedebyskolans elever. Kostnader för
nybyggnation av hall av olika storlek, som både uppfyllt skolans behov
av hall, men även föreningslivets dito, har presenterats för politiken. Det
mest akuta och primära är dock att skapa en hall som täcker skolans
behov, och för det behovet räcker det med att komplettera
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§ 62 forts
Investeringstillstånd B-hall Vedebyskolan
den befintliga Vedebyhallen med en mindre hall på cirka 400 kvm med
två omklädningsrum. I den av kommunfullmäktige i december 2014
antagna investeringsplanen för åren 2015-2019, finns avsatt 6,0 mnkr
redan 2014 för detta ändamål.
Den 27 januari 2015 § 12, biföll drift- och servicenämnden
fastighetsavdelningens ansökan om projekteringstillstånd för B-hall
Vedebyskolan.
Den beräknade årshyran för den planerade investeringen på 8 mnkr
uppgår till cirka 600 tkr per år. Den ökade årshyran kommer att bäras
helt och hållet av kunskapsförvaltningen då kultur- och
fritidsförvaltningen aviserat att den tänkta B-hallen ej fyller något behov
från föreningslivet på grund av dess litenhet.
Under förutsättning att inga komplikationer tillstöter och nödvändiga
politiska beslut tas inom utsatt tid, kan en nybyggd B-hall står klar att
användas tidigast i februari 2016.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
1. att meddela investeringstillstånd för byggande av en B-hall invid den
befintliga Vedebyhallen, samt
2. att investeringsutgiften om 8 mnkr finansieras dels med 2 mnkr ur
kvarvarande investeringsram för fastighetsverksamhet avseende
projekt LKC i härför avsett ändamål, samt med 6 mnkr ur 2014 års
investeringsram för fastighetsverksamhet avseende B-hall
Vedebyskolan.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Sign

Sign
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Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN.2015.417.106

§ 63
Svar på remiss Jämställt Blekinge 2015-2018
Länsstyrelsen tog 2013 fram en strategi för jämställdhetsintegrering i
Blekinge för perioden 2014-2016. Strategin har under 2014 omarbetats
och har nu remitterats till kommunerna för yttrande. Drift- och
servicenämnden skall yttra sig senast den 30 april 2015 till
kommunledningsförvaltningen.
Jämställdhetsintegrering innebär att beslut inom alla områden skall
präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Syftet med strategin Jämställt
Blekinge 2015-2018 är att uppfylla strategin i Blekinge genom att:


anpassa, konkretisera och implementera nationella
jämställdhetspolitiska mål utifrån regionala förutsättningar



fördjupa samverkan mellan centrala aktörer och förtydliga den
roll- och ansvarsfördelning som krävs, samt



förbättra förutsättningarna för uppföljning och utvärdering av
nationella jämställdhetspolitiska mål på regional och lokal nivå.

Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att strategin för jämställdhetsintegrering Jämställt Blekinge 2015-2018
tillstyrks.
Yrkande
Olle Hilborn (MP) yrkar att strategin för jämställdhetsintegrering
Jämställt Blekinge 2015-2018 tillstyrks, men med följande ändringar:
forts
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§ 63 forts
Svar på remiss Jämställt Blekinge 2015-2018
1. att drift- och servicenämnden anser att det nationella målet ”Jämn
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män
ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor.” bryts ner till det regionala målet ”I Blekinge ska
finnas likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och
omsorgsarbete med lönearbete och/eller politiska uppdrag”, samt
2. att drift- och servicenämnden anser att uppföljningen ska vara mer
detaljerad. Det är inte bara formen (exempelvis statistik, intervjuer
och enkäter) som ska anges, utan även vad som faktiskt ska mätas
(exempelvis löneskillnad, uttag av föräldraförsäkring och kostnad för
omvårdnad uppdelat på kön).
Proposition och beslut
Ordförande Gunilla Ekelöf (FP) ställer proposition på
Olle Hilborns (MP) ändringsyrkanden mot arbetsutskottets förslag och
finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Votering begärs.
Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA, den som vill
bifalla Olle Hilborns (MP) ändringsyrkanden röstar NEJ.
Följande röstar ja: Lotta Törnström (S), Pia Pålsson (S),
Patrik Andersson (S), Paul Cederholm (SD), Jörgen Johansson (C),
Cecilia Neuendorff (S), Göran Karlsson (S), Helén Olsson (SD) och
ordförande Gunilla Ekelöf (FP).
Följande röstar nej: Anna Ottosson (M), Olle Hilborn (MP), Birgitta
Gamelius (M) och Jan Nylander (KD)
Drift- och servicenämnden beslutar med 9 ja-röster mot 4 nej-röster
enligt arbetsutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar
att strategin för jämställdhetsintegrering Jämställt Blekinge 2015-2018
tillstyrks.
__________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Avdelningschefer DSF
Akten

DSN.2015.405.041

§ 64
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per mars 2015 och prognos 2015
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér och fastighetschef Anders Kumlin
föredrar ärendet. VA-chef Kenneth Johansson och hamnchef
Bo Lindsjö lämnar korta kommentarer.
Prognos för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten är + 2 mnkr.
Prognos för VA-verksamheten överensstämmer med budget.
Uppdrag/ansvarsområde
Enligt kommunfullmäktigebeslut den 14 december 2014 § 238 svarar
drift- och servicenämnden för olika interna stöd- och servicefunktioner
gentemot kommunens nämnder. Nämnden har vidare hand om
kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice,
vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar.
Nämnden är tillika trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde den 11 december 2014 mål för 2015 i
samband med budget och plan för åren 2015-2017.
Enligt direktiven från kommunstyrelsen skall nämnd som omfattas av ett
mål, fastställa mål som tydligt relaterar till målet från
kommunfullmäktige. Nämndens målformulering skall vara av karaktären
SMARTA mål (specificerade, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta
och ansvarsfördelade.) Drift- och servicenämnden fastställde
den 24 mars 2015 aktiviteter kopplade till kommunfullmäktigemålen.
Uppföljning av målen skall redovisas till kommunfullmäktige i
delårsuppföljningar och årsbokslut.
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§ 64 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per mars 2015 och prognos 2015
Ekonomi
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten uppgår till 150,5 mnkr.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på 0 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2014
Hemställan har gjorts till kommunfullmäktige om att underskott från
bokslut 2014 för drift- och serviceförvaltningens verksamheter inte ska
överföras till 2014. Beloppen finns inte medräknade i budgetramen för
2015.
För VA-verksamheten har hemställan gjorts att få ta i anspråk eget
kapital med 3,3 mnkr men detta är inte medräknat i internbudget 2015.
Prognos 2015, budgetavvikelse +2,0 mnkr
för drift- och serviceförvaltningens verksamheter exklusive VAverksamhet.
Prognos per avdelning
Fastighetsavdelningens prognos +1,5 mnkr
Gata/parkavdelningen prognos +1 mnkr
Hamnavdelningens prognos -0,5 mnkr
Övriga avdelningars prognos överensstämmer med tilldelad budgetram.
Periodens budgetavvikelse
Budgetavvikelse för drift- och serviceförvaltningens verksamheter exkl.
VA-verksamhet för perioden, +7,7 mnkr
De större budgetavvikelserna för perioden kommenteras avdelningsvis
Centrala verksamheters positiva avvikelse på +0,6 mnkr beror på att
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning
till pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Statsbidrag för kalkning av vattendrag har inkommit på 0,6 mnkr
men kostnaderna uppkommer först under försommaren.
 Högre kostnader för politisk verksamhet än budget.
forts
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§ 64 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per mars 2015 och prognos 2015
De större budgetavvikelserna för fastighetsavdelningens
budgetavvikelse på +5,6 mnkr är
 Planerat underhåll +3,1 mnkr på grund av att färre
underhållsprojekt har genomförts för perioden än planerat.
 Värme/el understiger budget med +4,6 mnkr. De avgörande
faktorerna till avvikelsen är det dagliga energieffektiviseringsarbetet, den yttre klimatpåverkan samt lägre driftkostnader med
anledning av investeringar i energi- och underhållsprojekt.
Antalet graddagar är lägre för årets tre första månader jämfört
med normalårets som budgeten läggs efter. Fördelningskurvan
över året har förändrats för att bättre passa de tre senaste årens
utfall, men det kan finnas en viss felmarginal i periodiseringen.
Totalt finns en osäkerhet på 1,5-2 mnkr i ovanstående avvikelse
mot budget.
 Kapitalkostnader +0,5 mnkr, eftersläpning i planerade
investeringsprojekt.
 Byggservice á-pris -1,2 mnkr, beror på ännu ej fakturerade
kostnader i pågående projekt.
Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +0,4 mnkr beror på
 Årets milda vårvinter har medfört ca 1 mnkr lägre kostnader för
vinterväghållning än budgeterat.
 Ändrade rutiner för bokföring av semesterlönekostnader för
OSA(offentligt skyddat arbete) påverkar periodens resultat
negativt med 0,5 mnkr men balanseras under året.
 Parkverksamhetens negativa resultat på -656 tkr är kopplat till att
arbetena i kommunens tätortsnära skogar kunnat utföras tidigare
än planerat och kommer jämna ut sig under året.
Hamnavdelningens negativa avvikelse på -1,2 mnkr beror på
 Lägre intäkter med anledning av färre anlöp av kabelbåtar till
ABB-kajen under perioden men anlöpen är planerade senare
under året.
 Effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr har inte
kunnat verkställas under perioden. Avtal med operatörer för
sjöfarten ska skrivas gällande avgifter för fartyg och gods som
anlöper eller passerar kommunens hamnområde. Avtalen
kommer att fullföljas under året. Prognosen är att
effektiviseringskravet kommer att uppnås.
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§ 64 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per mars 2015 och prognos 2015
Kostavdelningens positiva budgetavvikelse på +0,9 mnkr beror främst
på
 överskott på livsmedelskostnader inom skolköken i samband
med den tidigt inträffade påsklovsveckan
 ett överskott av livsmedelskostnader inom äldreomsorgens kök
där producerad volym understiger budgeterad volym
Prognos 2015, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, +7,1 mnkr.
VA-verksamhetens positiva avvikelse på + 7,1 mnkr beror på
 Nya men uppstartade driftsprojekt som t ex pumpstation
Marinmuseet, bräddstyrning Trossö samt bräddmagasin Hasslö
har inte hunnit generera kostnader i motsvarande grad som
arbete är nedlagt.
 Koncentration av arbete i egen regi med utbyggnad av nya
vatten- och avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta
har, eftersom det är en investering, belastat
investeringsprojekten för nya serviser och färre
drift/underhållsarbeten har utförts.
 Lägre räntekostnader än budgeterat på grund av att den verkliga
räntan är lägre än den preliminära budgeträntan.
Investeringar
I investeringsredovisningen har antagandet gjorts att begärda medel
från 2014 överförs i enlighet med hemställan till kommunfullmäktige i
tekniska förvaltningens och serviceförvaltningens bokslut
den 31 december 2014.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2015
uppgår till 73,6 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
Investeringsutgiften per 31 mars 2015 uppgår till 9,1 mnkr.
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§ 64 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per mars 2015 och prognos 2015
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till
276,6 mnkr och totalt förbrukade investeringsmedel är 119,9
mnkr. Drift- och serviceförvaltningens bedömning är att 52
mnkr av investeringsanslaget är pågående projekt vid årsskiftet
och kommer att behöva föras över till 2016.
Under perioden har fyra investeringsprojekt avslutats till en
investeringsutgift på 0,9 mnkr och med en budgetavvikelse på 1 tkr.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen
den 20 april 2015.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och
servicenämnden besluta
1. att godkänna budgetuppföljning 2015-03-31 i enlighet med
upprättade handlingar, samt
2. att överlämna budgetuppföljning 2015-03-31 till revisionen

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
__________
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§ 65
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 14 april 2015
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
2. 1080 2015: 76 – 81
Beslut
3. Disposition av 2015 års anslag för Cykelstrategin till projekt
Cykelbarometer inklusive marknadsföring, cykelkampanjer och
information
DSN.2015.404.510
4. Förordnande av parkeringsövervakare
DSN.2015.456.514
5. Beslut angående Varmbadhuset i Karlskrona, den 31 mars 2015
DSN.2015.460.292

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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§ 66
Meddelanden
Länsstyrelsens beslut den 19 mars 2015
1. Beslut om arkeologisk utredning inför utvidgning av Karlskrona
Stadsmarina, Karlskrona kommun, Blekinge län.
TN.2014.1423.559
Länsstyrelsens beslut den 31 mars 2015
2. Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut avseende buller
från Verköleden i Karlskrona kommun
TN.2013.1173.510
Länsstyrelsens beslut den 8 april 2015
3. Ansökan om att klassa länsväg 754 i Karlskrona kommun som huvudled
TN.2014.1620.311
Länsstyrelsens beslut den 9 april 2015
4. Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
avfallshanteringsstation, fastigheten Arklimästaren 16
i Karlskrona kommun
TN.2015.346.450
5. Tävling med motordrivna fordon på väg
DSN.2015.217.517
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 9 mars 2015
6. § 21 Bokslutsberedning 2014
TN.2013.998.041
Kommunfullmäktiges beslut den 19 mars 2015
7. § 40 Svar på medborgarförslag om anordnande av cykelväg mellan
Lyckeby och Kättilsmåla
TN.2012.1265.312
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§ 66 forts
Meddelanden
8. § 41 Svar på medborgarförslag om att starta återkommande kampanjer för
att få fler att välja att färdas via att cykla
TN.2014.802.810
9. § 42 Svar på medborgarförslag om att utöka kampanjen
”Inga löjliga bilresor”
TN.2014.1386.519
10. § 43 Svar på medborgarförslag om att möjliggöra en ny cykelled
”Skepp & hoj” som förbinder skärgårdens stora öar
TN.2014.803.312
11. § 44 Svar på medborgarförslag om fler gatupratare
TN.2014.491.109
12. § 48 Kompletterande taxeförslag för del av drift- och servicenämndens
verksamhet 2015
TN.2014.1111.041
13. § 49 Finansrapport december 2014
TN.2014.1524.045
14. § 50 Svar på motion om att anlägga en anslutningsväg till Åvallen
i Rödeby
TN.2104.800.311
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015
15. § 84 Investeringstillstånd lekplats Hoglands Park
TN.2013.1477.332

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelande nr 1 – 15.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

22

Sammanträdesdatum

21 april 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

§ 67
Övrigt
Förvaltningschefen övergår till tjänst som kommundirektör
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér informerar att han lämnar sitt
uppdrag som drift- och servicenämndens förvaltningschef
den 13 juni 2015, för att övergå till tjänsten som kommundirektör för
Karlskrona kommun.
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 27 april 2015
§ 68

Sign

Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
måndag den 27 april 2015 kl. 16.30 – 17.15
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Bengt Andersson (M)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Helén Olsson (SD)

Närvarande ersättare

Cecilia Neuendorff (S)
Susanne Sjöström (S)
Jens Sjösten (S)
Birgitta Gamelius (M)
Mats Löfdahl (M)
Johan Genestig (C)
Per Wimmerman (FP)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller
Driftchef

Carl-Martin Lanér
Gun-Britt Sirbäck
Anders Konradsson

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Patrik Andersson (S)

Justerade paragrafer

§§ 68
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Patrik Andersson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ansvarig controller
Handläggare
Akten

DSN.2015.504.821

§ 68
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér och driftchef Anders Konradsson
föredrar ärendet. I samband med att Karlskrona Hockey Klubb, KHK,
kvalificerat sig för spel i SHL kommande säsong har krav på behov av
om- och tillbyggnad av hockeyarenan initierats. För att erhålla licens att
spela i elitserien finns bl.a. krav på åskådarvolym, 5000 totalt varav
sittande minst 3500. Detta skall jämföras med dagens kapacitet som är
3464 totalt respektive 2564 sittande. Vidare finns krav på belysning,
sarg och teknik.
Utöver de formella kraven från SHL/Hockeyförbundet finns också behov
av att lösa redan kända brister rörande logistik, toaletter,
omklädningsrum, samt tillgänglighet för funktionsnedsatta. Vidare finns
önskemål från KHK om förbättrade möjligheter till försäljningsaktiviteter,
restaurang, loger mm.
På uppdrag av kommunledningen har drift- och serviceförvaltningen
utrett och tagit fram förslag i frågan. Uppdraget har varit att snabbt få
fram lösningsalternativ med avstämning av berördas krav under
utredningens gång. I arbetet har därför avstämningar skett bl.a. med:
berörda förvaltningar som räddningstjänst, miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- och fritid, kommunledning men
också med berörda föreningar inom ishockey, curling, konståkning samt
hockeyförbundet och SHL.
Drift- och serviceförvaltningen har i utredningen tagit fram förslag
(bilaga) som innebär:
 om- och tillbyggnad av nuvarande ishockeyarena
 publikkapacitet om 5010 respektive varav 3500 sittplatser
förbättringar av logistik, omklädningsrum, toaletter,
tillgänglighet m.m.
 tillskapande av bl.a. försäljningsmöjligheter, restaurang m.m.
enligt KHKs önskemål
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§ 68 forts
Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet
I förslaget finns vidare en tidplan för genomförande av åtgärderna. Det
finns krav från SHL/Hockeyförbundet som innebär att det skall finnas så
mycket genomfört som möjligt av detta vid säsongsstart i september
2015. Att genomföra allt är dock, med tanke på den korta tiden, inte
praktiskt genomförbart, vilket innebär att förslaget kommer att prövas av
licensnämnden.
Slutligen innehåller förslaget en grov kalkyl som är uppdelad på tre olika
delar av byggnationen:
 obligatoriska krav
36 mnkr
 logistik, omklädningsrum, loger mm
12 mnkr
 entré, restaurang
20 mnkr
 oförutsett
7 mnkr
Avsikten är att snarast efter ett beslut detaljprojektera samtliga delar.
Parallellt med ovanstående utredning förs samtal med berörda samt
med intressenter kring den ekonomiska strukturen, vilken part som står
för vilka kostnader, m.m. Avsikten är att i ett senare skede reglera
dessa delar i ett avtal.
I avvaktan på en sådan reglering måste dock kommunen förskottera
investeringen.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att bevilja projekterings- och investeringstillstånd om 75 mnkr avseende
om- och tillbyggnad av Arena Karlskrona.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 26 maj 2015
§ 69

Konsumentvägledning

§ 70

Information om test av fossilfritt drivmedel

§ 71

Investeringsuppföljning per 30 april 2015 och prognos 2015

§ 72

Utformning bussterminal Blekingegatan

§ 73

Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun

§ 74

Cykelbokslut 2014, Karlskrona kommun - Årsredovisning med ekonomioch åtgärdsuppföljning

§ 75

Förslag till ombyggnad av kommunarkivet

§ 76

Ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2015

§ 77

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ta
fram en renoveringsplan för Karlskrona varmbadhus

§ 78

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon

§ 79

Svar på medborgarförslag om att skrota det nuvarande parkeringssystemet
och istället införa P-skiva och till turister och tillfälliga besökare införa ett
välkomnande besökspaket

§ 80

Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser
i Jämjö centrum

§ 81

Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan, korsningen
Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby

§ 82

Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget
säkrare

§ 83

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 84

Meddelanden
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 26 maj 2015 kl. 14.00 – 16.05
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S) §§ 69 - 73
kl. 14.00 - 15.30
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Jan Nylander (KD)
Cecilia Neuendorff (S) §§ 74 - 84
kl. 15.47 - 16.05

Närvarande ersättare

Cecilia Neuendorff (S) §§ 69 - 73
kl. 14.00 - 15.47
Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Margaretha Jonasson (SD)
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller
Chef logistikavdelningen
Projektchef
Trafikingenjör
Trafikingenjör
Administratör
Kanslichef
Arkivassistent
Gatu/park-chef
Parktekniker

Carl-Martin Lanér
Gun-Britt Sirbäck
Kent Lindström
Johan Stenér
Therese Aldinge
Johan Lindh
Madeleine Alm
Elisabeth Arebark
Ann-Helene Jarny
Karl-Johan Svärd
Birger Wernersson

Sekreterare

Birgitta Dahl
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Utses att justera

Thomas Zeidler (M)

Justerade paragrafer

§§ 69 - 84

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Thomas Zeidler

Protokolljusteringen av § 69 och § 73 har anslagits på kommunens anslagstavla
den 27 maj 2015 intygar

_______________________________

Protokolljusteringen av §§ 70 – 72 och §§ 74 - 84 har anslagits på kommunens
anslagstavla den 27 maj 2015 intygar

_______________________________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.566.150

§ 69
Konsumentvägledning
Förvaltningschef Carl-Martin Lanér föredrar ärendet.
Karlskrona kommun ingår sedan 2009 samarbete med andra
kommuner om en gemensam konsumentvägledning. Ljungby kommun
fungerar som värdkommun för samverkan med namnet
Konsument Södra Småland. Under 2014 omfattade samverkan
14 kommuner. Samtliga kommuner i Kronobergs län ingår i samarbetet,
därutöver ingår enskilda kommuner från näraliggande län, däribland
alltså Karlskrona kommun.
Konsumentvägledning är en frivillig verksamhet för kommunerna.
Konsumentverket redovisar varje år den aktuella situationen för
kommunal konsumentvägledning i Sverige. Aktuell statistik från
Konsumentverket visar att ca 270 av landets 290 kommuner erbjuder
konsumentvägledning. Tendensen de senaste åren är att allt fler
kommuner erbjuder konsumentvägledning i någon form. Antalet
anställda som arbetar med konsumentvägledning har dock inte ökat.
Konsument Södra Småland
Konsument Södra Småland erbjuder telefonrådgivning vilket utgör
huvudparten, samt rådgivning via epost och Facebook till enskilda i
konsumentfrågor. Däremot tar man normalt inte emot besök.
Konsument Södra Småland finansieras av de samverkande
kommunerna i förhållande till kommunernas invånarantal. En
redogörelse finns i verksamhetsberättelsen 2014 (bilaga). 2014 hade
verksamheten 471 ärenden från Karlskrona kommun.
Viktiga frågor 2014 var bilköp, bostadsfrågor och tele/TV/internet.
Konsumentvägledningen kan bistå konsument med råd inför köp av
varor och tjänster. Tanken är att verksamheten skall leda till större
kunskap om näringsidkares och konsumenters rättigheter och
skyldigheter.
forts
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§ 69 forts
Konsumentvägledning
Överväganden kring Konsumentvägledning i Karlskrona kommun
Socialnämnden föreslog i juni 2014 att avtalet med
Konsument Södra Småland skulle sägas upp. Kommunfullmäktige
beslutade dock annorlunda.
Konsumentvägledningen överfördes den 1 januari 2015 till drift- och
servicenämnden från socialnämnden efter ett beslut i
kommunfullmäktige. Beslutet innebar också att samarbetsavtalet med
Konsument Södra Småland skulle förlängas för 2015 och utvärderas
under 2015. Anledningen var bl.a. att en nationell
konsumentupplysningstjänst ”Hallå Konsument” etablerats hos
Konsumentverket, dit personer med informationsbehov fritt kan vända
sig. Utvärdering av denna tjänst skulle också ligga till grund för
kommunens ställningstagande.
Nuvarande avtal med Konsument Södra Småland löper under 2015 och
skall sägas upp senast den 30 juni 2015. Avtalet fortlöper annars för
ytterligare 1 år. Den årliga kostnaden för kommunen för att delta i
samarbetstjänsten är ca 250 000 kr.
Drift- och serviceförvaltningen har ingen egen kompetens i konsumentfrågor. Tjänsten levereras från Konsument Södra Småland och är en
ambitionsfråga för kommunen om vilken service man vill erbjuda.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp
den 30 juni 2015 och istället hänvisa till den nationella tjänsten
Hallå Konsument på konsumentverket.
Yrkande
Olle Hilborn (MP) yrkar enligt förvaltningens att-sats 3
att utreda förutsättningarna att erbjuda egen konsumentvägledning via
ett kommande i kommunalt Informationscenter, vilket i praktiken innebär
att nuvarande avtal med Konsument Södra Småland behålls ytterligare
minst ett år i avvaktan på utredning.
Ordförande Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
forts
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§ 69 forts
Konsumentvägledning

Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag mot Olle Hilborns (MP) ändringsyrkande och ordförande
finner att drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.
Votering begärs.
Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som vill bifalla
Olle Hilborns (MP) förslag röstar Nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (FP), Anna Ottosson (M),
Lotta Törnström (S), Åke Håkansson (S), Pia Pålsson (S),
Patrik Andersson (S), Thomas Zeidler (M), Jörgen Johansson (C) och
Peter Johansson (S).
Följande röstar nej: Jan Nylander (KD), Paul Cederholm (SD),
Helén Olsson (SD) och Olle Hilborn (MP).
Drift- och servicenämnden beslutar med 9 ja-röster mot 4 nej-röster.

Drift- och servicenämnden beslutar
att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp
den 30 juni 2015 och istället hänvisa till den nationella tjänsten
Hallå Konsument på konsumentverket.

Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Akten

DSN.2015.592.531

§ 70
Information om test av fossilfritt drivmedel
Chef för logistikavdelningen, Kent Lindström, informerar om
Karlskrona kommuns test av fossilfritt drivmedel.
Målet är att 100 % av det drivmedel som används i
kommunkoncernens personbilar ska utgöras av
förnybara bränslen år 2020.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Handläggare
Akten

DSN.2015.405.041

§ 71
Investeringsuppföljning per 30 april 2015 och prognos 2015
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck informerar om investeringsuppföljning per den 30 april 2015 och prognos för 2015.
I investeringsuppföljningen har antagandet gjorts att begärda medel
från 2014 överförs i enlighet med hemställan till kommunfullmäktige i
tekniska förvaltningens och serviceförvaltningens bokslut
den 31 december 2014.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2015 uppgår till
73,6 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
Investeringsutgiften per 30 april 2015 uppgår till 16,7 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till
304,1 mnkr och totalt förbrukade investeringsmedel är 127,4 mnkr.
Drift- och serviceförvaltningens bedömning är att 38 mnkr av
investeringsanslagen är pågående projekt vid årsskiftet och behöver
föras över till år 2016.
Under perioden har 15 investeringsprojekt avslutats till en
investeringsutgift på 5,6 mnkr och med en budgetavvikelse på -9 tkr.
Under perioden har 15 investeringsprojekt avslutats till en utgift på
5,6 mnkr och med en budgetavvikelse på -9 tkr.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Akten

DSN.2015.593.537

§ 72
Utformning bussterminal Blekingegatan
Projektchef Johan Stenér informerar om planerna för utformningen av
bussterminal Blekingegatan på Pottholmen.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.335.009

§ 73
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd och parktekniker Birger Wernersson
föredrar ärendet.
Drift- och serviceförvaltningen har gjort en översyn av de allmänna
lokala ordningsföreskrifterna samt de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandeln. De ändringar som gjorts framgår av upprättade förslag till
reviderade ordningsföreskrifter.
Förändringarna är i huvudsak följande:


2 § Lyckeby torg borttaget som plats, vilken kommunen upplåtit
för torghandel. Motsvarande ändring har gjorts i de lokala
ordningsföreskrifterna för torghandeln 2 § och 3 §.



3 § "Planteringen intill vattentornet på Stortorget" anges idag
som en plats som jämställs med offentlig plats. Någon sådan
plantering finns idag inte varför denna punkt tas bort. I övrigt har
förtydligande gjorts i det att hänvisning sker till bilagor som
listar bad och campingplatser - idrotts-och träningsplaner och
motionsspår/skidspår - allmänna kommunala lekplatser uppläggningsplatser för båtar.



5 § Schaktning, grävning Tillägg Upplysningsvis anges att
Tillstånd från kommunen krävs för grävning i allmän platsmark.



7 § Containrar mm Borttaget ”eller annan anordning för insamling
av returpapper, glas, kläder mm” och ersatt med ”eller liknande
anordning”.



11 § Affischering Tillägg av ordet ”belysningsstolpar”.
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§ 73 forts
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun

Sign



13 § Förtäring av alkohol Tillägg Förutom spritdrycker, vin och
starköl läggs också till ”andra jästa alkoholdrycker med en
alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent”. Redaktionell
ändring Området kring köpcentren Amiralen och Slottsbacken
uppflyttat till en punkt 4.



14 § Ambulerande försäljning: Borttaget Lyckeby torg
Tillägg: Borgmästargatan delen gågata.



15 § Camping Förenkling av text. Förtydligande att med
camping jämställd övernattning i fordon också omfattas av
föreskriften.



17 § Hund Tillägg: Service- och signalhund för person med
funktionsnedsättning undantas också från bestämmelserna.



18 § Hund Tillägg: Hund ska vara kopplad i motionsspår samt
badförbud för hundar på kommunala badplatser 1/5 - 30/9.
Borttaget: förbud för hund att vistas i hamnområden.
”till allmänt begagnande upplåtna lekplatser” byts ut mot
”allmänna kommunala lekplatser”
Förtydligande genom hänvisning till bilagor.



19 § Hund Förtydligande genom hänvisning till bilagor.



24 § Ridning, löpning, cykling i motionsspår/skidspår. Tillägg:
Cykling Förtydligande genom hänvisning till bilagor samt
angivande av att förbud inte gäller då motionsspårets sträckning
sammanfaller med allmän väg.



Uppräkning av de bilagor som tillhör de lokala
ordningsföreskrifterna sist i dokumentet.



I lokala ordningsföreskrifter för torghandeln har hänvisning till
upphävd lag om tillfällig försäljning i 6 § tagits bort. I 7 § och 8 §
ersätts hänvisning till upphävd lag med hänvisning till aktuell
lagstiftning.
forts

Sign

Sign

Blad

11

Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 73 forts
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun


Tekniska nämnden har ändrats till drift- och servicenämnden.



Ändring av "skall" till "ska" samt ytterligare någon modernisering.



Ordningsföreskrifterna har lagts in i kommunens mall för
styrdokument.

Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
1. att allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
ändras på det sätt som framgår av upprättad bilaga 1,
2. att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona ändras på
det sätt som framgår av upprättad bilaga 2,
3. att beslutet enligt 3 kap 13 § ordningslagen anmäls till länsstyrelsen,
4. att föreskrifterna kungörs genom att det på kommunens
anslagstavla tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna
har justerats, samt
5. att beslutet gäller från kungörandet.
Under sammanträdet föreslår förvaltningschef Carl-Martin Lanér
under punkten allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona
kommun 14 § att de båda meningarna ”Ronnebygatan, den del som är
gågata” samt ”Borgmästaregatan, den del som är gågata” utökas med
”och/eller gångfartsområde”.
Ordförande Peter Johansson (S) finner att drift- och servicenämnden
bifaller förvaltningschefens tilläggsförslag.
Yrkande
Gunilla Ekelöf (FP) yrkar under punkten allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun 18 § ersätta texten ”Hundar
får under perioden 1 maj – 30 september inte bada på de badplatser…”
med ”Hundar får inte bada på de badplatser som anges i bilaga 1 a)”.
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§ 73 forts
Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona kommun

Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på
Gunilla Ekelöfs (FP) ändringsyrkande och finner att drift- och
servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
1. att allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
ändras på det sätt som framgår av upprättad bilaga 1,
2. att lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Karlskrona ändras på
det sätt som framgår av upprättad bilaga 2,
3. att beslutet enligt 3 kap 13 § ordningslagen anmäls till länsstyrelsen,
4. att föreskrifterna kungörs genom att det på kommunens
anslagstavla tillkännages att protokoll för de beslutade föreskrifterna
har justerats, samt
5. att beslutet gäller från kungörandet, samt
6. att under punkten ”allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Karlskrona kommun 14 §”, de båda meningarna ”Ronnebygatan,
den del som är gågata” samt ”Borgmästaregatan, den del som är
gågata” utökas med ”och/eller gångfartsområde”.

Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2013.280.510

§ 74
Cykelbokslut 2014, Karlskrona kommun - Årsredovisning med
ekonomi- och åtgärdsuppföljning
Trafikingenjör Therese Aldinge föredrar ärendet.
Drift- och servicenämnden ansvarar för att genomföra
Cykelstrategi 2030.
Cykelbokslut 2014 är en årsredovisning med åtgärder och ekonomisk
uppföljning.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning Cykelbokslut 2014.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyreslen
Handläggare
Akten

DSN.2015.618.299

§ 75
Förslag till ombyggnad av kommunarkivet
Kanslichef Elisabeth Arebark föredrar ärendet. Kommunarkivets lokaler
på Gullberna park uppfyller i dagsläget inte kraven som ställs på ett
slutarkiv. Det råder sedan två år även leveransstopp för förvaltningar
och bolag att leverera handlingar till kommunarkivet trots lagkrav på att
de ska överlämna sina handlingar till kommunarkivet fem år efter att de
avslutats.
Med anledning av leveransstoppet så finns nästan ingen plats kvar i
närarkiven i Ruthensparre, vilket gör att handlingarna inte kan hanteras
enligt kraven.
Kommunarkivets hyresvärd Klövern har tagit fram ett förslag till
ombyggnad av kommunarkivets lokaler genom att bygga om hela det
hus som för närvarande inrymmer både kommunarkiv och vandrarhem
till enbart arkivlokaler. Ombyggnaden skulle innebära att kommunen hyr
hela huset av Klövern. Disponeringen av en våning till i huset gör att
kommunarkivet får ökad lagringkapacitet men också att det är lättare att
anpassa huset efter de krav som ställs på arkivlokaler.
Förslaget innebär i huvudsak följande:
Klövern projekterar och bygger om lokalen enligt kommunens
önskemål. De bygger om ventilation och kompletterar med kylenhet så
att styrningen av luftfuktigheten ska bli bättre. De bygger även ett
inslussningsrum vilket saknas. De drar fram el och data till arbetsplatser
och anpassar med nya ytskikt och undertak. Lokalen anpassas efter de
brandkrav som brandskyddsbeskrivningen kräver med brandlarm etc.
Hissen är redan ombyggd och värmen in i huset byggs om under året.
Standarden i övrigt ska likna den på första våningen. I hyran ingår allt
utom larm. I hyran kan också ingå den arkivinredning i form av
arkivhyllor och skåp som behövs.
forts

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 75 forts
Förslag till ombyggnad av kommunarkivet
Förslaget till ombyggnad inklusive arkivinventarier ger en merkostnad
för förvaltningen på ca 850 tkr mot idag. Kommunarkivet betalar idag
ca 150 tkr för arkivutrymmen i Berggården som i och med
ombyggnaden kan sägas upp. Uthyrning av lokalerna i Berggården till
någon annan part, gärna extern, bör inte bli något problem då andra
aktörer visat intresse för att ta över lokalerna. Det skulle alltså innebära
att merkostnaden för förvaltningen blir ca 700 tkr om året.
Det krävs bygglov samt flytt av nuvarande hyresgäst, vilket Klövern
ansvarar för.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
1. att godkänna ombyggnad av kommunarkivet,
2. att godkänna hyreshöjningen av kommunarkivets lokaler,
3. att godkänna att arkivinredningen ingår i hyreshöjningen och
tillhandahålls av Klövern, samt
4. att drift- och serviceförvaltningen får täckning med 700 000 kronor
för den utökade hyreskostnaden för kommunarkivet.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015.266.046

§ 76
Ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2015
Det finns idag 3 fågelflottar och 19 fågelbord. Fågelflottarna fylls med
havrekross och fågelborden med fågelfrön kontinuerligt, beroende på
väderlek i början och i slutet på året.
Fågelborden och flottarna renoveras och underhålls under
sommarhalvåret. Elkostnaden är för att hålla vattenpump igång och
därmed isfritt. Personal från arbetsmarknadsenheten i Bubbetorp
ombesörjer fågelmatningen och underhållet av fågelborden och
flottarna.
Förvaltningen ansöker också om extra medel för att tillverka och sätta
upp ca 30 nya fågelholkar, vilket förvaltningen planerar att göra årligen
framöver.
Transporter
El
El reparationer
Material renovering
Material holkar
Fågelmat
Summa

51 200: 6 500: 2 000: 8 500: 6 500: 92 500: 167 200:-

Arbetsutskottet föreslår drift och servicenämnden hemställer att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna ansökan om medel ur fågelmatsfonden för 2015.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015.471.288

§ 77
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona varmbadhus
Roland Thörnquist har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
uppmanar kommunen att ta fram en renoveringsplan, samt avsätta
ekonomiska resurser för den planerade renoveringen av
Varmbadhuset.
Fastighetsavdelningen har under 2014/2015 genomfört en omfattande
projektering, med syfte att ta fram beslutsunderlag till politiken för att
skapa förutsättningar för att iordningställa Varmbadhuset till det skick
som krävs för att fortsätta bedriva den verksamhet som bedrivs där
idag.
Denna utredning har presenterats för kommunalråd,
nämndsordföranden drifts- och servicenämnden, drift- och
servicenämnden, samt för vissa kommunala tjänstemän under
mars - april 2015.
Politiken har gett i uppdrag att utreda huruvida renoveringen är att
jämställa med en reinvestering, vilket skulle skapa bättre förutsättningar
för kommunen att genomföra planerade åtgärder.
Fastighetsavdelningens avsikt i nuläget är att planera in reinvesteringen
i samband med budgetarbetet för investeringsbudget 2017 - 2021.
Under tiden, fram tills stängning av Varmbadhuset för nämnda
reinvestering, planerar fastighetsavdelningen att under sommaren 2015
utföra tillfälliga åtgärder för att säkerställa bärigheten i de mellanbjälklag
som idag är behäftade med osäkerhet kring bärigheten, vilket är
orsaken till att Varmbadhuset idag till vissa delar är tillfälligt stängt för
besökare. Planen är att Varmbadhuset återigen kan öppna upp för
besökare efter sommaren.
forts

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 77 forts
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att ta fram en renoveringsplan för Karlskrona varmbadhus

Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015.497.512

§ 78
Svar på motion om alkolås på kommunens fordon
För närvarande äger respektive förvaltning rätt att besluta i vilken
omfattning alkolås skall användas i de fordon verksamheterna förfogar
över. Den väg den enskilda förvaltningen väljer är en sammanvägning
av ekonomi-, verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar. Det finns
inga tekniska hinder för att göra användning av alkolås obligatorisk.
Karlskrona kommun leasar cirka 400 motordrivna fordon. Därutöver
äger kommunen omkring 100 motordrivna fordon. Kostnad för att
utrusta de 400 leasingfordonen med alkolås skulle uppgå till omkring
4,8 mnkr på 3 år, kostnad för årlig kalibrering medräknad. Beaktat att
vanligast förekommande leasingperiod är tre år skulle detta ge en
beräknad årlig kostnad om 1,6 mnkr.
Motsvarande kostnad för de 100 egenägda fordonen skulle uppgå till
omkring 1 mnkr var sjätte till åttonde år. Årlig kostnad för kalibrering
uppgår då till cirka 100 tkr. Detta ger en beräknad årlig kostnad om
knappt 0,3 mnkr.
Totalt, för både leasade samt egenägda fordon, ger detta en beräknad
återkommande årlig kostnad om knappt 1,9 mnkr. Beaktat att totala
kostnaden för leasingfordon uppgår till omkring 19 mnkr per år innebär
motionens förslag en 10 % ökning av kommunens kostnader för fordon.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015.320.514

§ 79
Svar på medborgarförslag om att skrota det nuvarande
parkeringssystemet och istället införa P-skiva och till turister och
tillfälliga besökare införa ett välkomnande besökspaket
Roland Thörnquist föreslår en avveckling av den nuvarande
parkeringsstrategin och istället införa p-skiva. Han föreslår också att införa
ett besökspaket till turister och tillfälliga besökare som ska innefatta
kostnadsfri parkering.
Parkeringsstrategin infördes i Karlskrona år 2012. Den 24 mars 2015
fastställde drift- och servicenämnden att förvaltningen ska arbeta vidare med
tidigare direktiv som beslutats i kommunfullmäktige, bland annat
parkeringsstrategin. Den ska ses över under år 2015 och vid behov justeras.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 19 maj 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

TN.2014.1384.315

§ 80
Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser
i Jämjö centrum
Alice Johansson föreslår att det skall byggas fler parkeringsplatser
i Jämjö centrum för de som samåker, samt besöker handeln i Jämjö centrum.
Under tiden den 30 mars till den 2 april 2015 gjorde drift- och
serviceförvaltningen sju stycken besök på plats, då samtliga
tomma parkeringsplatser räknades.
Eftersom det i dagsläget finns gott om tomma parkeringsplatser
inom en radie av ca 150 meter från centrumparkeringen, anser drift- och
serviceförvaltningen att det inte behövs byggas fler parkeringsplatser.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 19 maj 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015.316.315

§ 81
Svar på medborgarförslag om att göra parkering tillåten i hörnan,
korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby
Benny Sigvardsson vill att det skall bli tillåtet att parkera på parkmark
i korsningen Ringövägen och Köpingevägen i Lyckeby.
Platsen som Benny hänvisar till är idag parkmark i detaljplan och ej förberedd
för parkering, samt att där finns många träd runt platsen. I dag får man
parkera på Ringövägen längsmed parken, och då får man plats med lika
många fordon som på parkmarken.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 19 maj 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015.68.312

§ 82
Svar på medborgarförslag om att göra övergångsstället mellan
Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter till Fisktorget
säkrare
Roland Thörnquist föreslår att kommunen tar beslut om att göra
övergångsstället mellan Idrottshallen/Östersjöhallen och kajen som ansluter
till Fisktorget, säkrare. Övergångsstället är placerat i en kurva och är dåligt
belyst.
Övergångsstället ligger i kurvan och är därmed den bästa platsen för ett
övergångsställe på den aktuella platsen. I och med att fordonsförare från
båda riktningarna ser gående innan de kör in i kurvan och därmed undviker
man hastiga inbromsningar än om man istället haft övergångstället efter
kurvan.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 19 maj 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 83
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Båtrådet den 26 januari 2015
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 23 april 2015
3. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 28 april 2015
4. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 19 maj 2015
Beslut
5. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet till
investeringsprojekt Arenan, parkeringsåtgärder.
DSN.2015.533.514
6. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet till
investeringsprojekt Rådhuset, arkiv.
DSN.2015.534.004
7. Disposition av 2015 års investeringsanslag för Nybeläggningar gc-vägar
och 2015 års investeringsanslag för Cykelbefrämjande åtgärder enligt
Cykelstrategin till projekt gc-väg Oskarsvärnsvägen.
DSN.2015.546.311
8. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till ansvar/projekt
inventarier kök/stekbord, Holmsjö skola.
DSN.2015.541.054
9. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till ansvar/projekt
inventarier Eklidens kök/stekbord.
DSN.2015.541.054
10. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till ansvar/projekt
inventarier kök/blandare, Verköskolan.
DSN.2015.541.054
forts
Sign

Sign

Sign
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26 maj 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 83 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
11. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till ansvar/projekt
inventarier Fregattens kök/vagnar.
DSN.2015.541.054
12. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till ansvar/projekt
inventarier kök/gryta, Holmsjö skola.
DSN.2015.541.054
13. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet
till projekt Arenan, parkeringsåtgärder.
DSN.2015.533.514
14. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet
till projekt Rådhuset arkiv.
DSN.2015.534.004
15. Disposition av 2015 års anslag för avveckling av oljeanläggningar
till projekt Saltö fiskhamn, värmepump.
DSN.2015.569.225
16. Disposition av 2015 års anslag för förnyelse av VA-ledningar till projekt
Dagvattenledning AWA-vägen.
DSN.2015.589.344
17. Disposition av 2015 års anslag för förnyelse av VA-ledningar till projekt
Spillvatten AWA-vägen.
DSN.2015.590.344
18. Disposition av 2015 års anslag för klumpanslag Fordon/Maskiner till
projekt Gräsklippare.
TN.2014.711.310
19. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/Förbättringsarbeten
till projekt Wämöparken.
DSN.2015.517.819
20. Disposition av 2015 års anslag för Skärsjöns Badplats till projekt
Skärsjöns Badplats 2015.
DSN.2015.512.822
forts
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Sign

Sign
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 83 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
21. Disposition av 2015 års anslag för Regionala Trafikåtgärder till
projekt Regionala Trafikåtgärder 2015.
DSN.2015.545.511
22. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
till projekt Parkering Folketshus Nättraby.
DSN.2015.514.514
23. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
till projekt Kålö.
DSN.2015.515.819
24. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
till projekt Kristianopel.
DSN.2015.518.819
25. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
till projekt Furs Bollplan.
DSN.2015.513.826
26. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
till projekt Dragsö
DSN.2015.516.819
27. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/förbättringsarbeten
till projekt belysning 2015.
DSN.2015.519.317
28. Disposition av 2015 års anslag för Belysning till projekt Förnyelse
Gatubelysning.
DSN.2015.519.317
29. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen till projekt
Toaletter Ungskär.
DSN.2015.540.559
30. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen till projekt
Tillståndsansökan Bryggeriet/Hattholmen.
TN.2014.1423.559
forts
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 83 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
31. Disposition av 2015 års anslag för Landanläggning Sturkö/Verkö till
projekt Landstigningsramp Lökanabben
DSN.2015.235.559
32. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen till projekt
Kristianopel/Sandhamn.
DSN.2015.510.825
33. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen till projekt
Hallarum.
TN.2014.1261.559
34. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen till projekt
Renovering brygga Björkholmskajen.
TN.2014.1698.559

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________
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Sign

Sign
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§ 84
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 31 mars 2015
1. § 92 Ny brandstation på Oskarsvärn
TN.2014.355.299
2. § 97 Projekteringstillstånd B-hall vedebyskolan
DSN.2015.25.291
3. § 123 Förordnande av kommundirektör, förvaltningschef/kommunikation
och förvaltningschef/näringsliv
DSN.2015.532.023
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 9 april 2015
4. § 87 Remiss. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Karlskrona kommun
DSN.2015.335.009
Sveriges Kommuner och Landsting den 16 april 2015
5. CIRKULÄR 15:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2015
DSN.2015.501.106
Kunskapsnämndens beslut den 23 april 2015
6. § 48 Beslut i ärende gällande samordning för vissa förskolelokaler hos
Karlskronahem
DSN.2015.562.291
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2015
7. § 53 Svar på medborgarförslag om att alla intäkter från kommunens
parkeringsintäkter ska gå till att rädda Marinens musikkår
TN.2014.801.106
8. § 54 Svar på medborgarförslag om att det blir cykelfritt på gågatorna i
Karlskrona
TN.2014.1381.311
forts
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§ 84 forts
Meddelanden
9. § 55 Svar på medborgarförslag om att bygga fler parkeringsplatser i
närheten av centralstationen
TN.2014.1380.315
10.§ 56 Svar på medborgarförslag om att måla en skiljelinje mellan delen för
gående och delen för cyklande på gc-vägen längs Torhamnsvägen i Jämjö
TN.2014.1383.312
11.§ 57 Svar på medborgarförslag om att anlägga fler parkeringsplatser invid
Villavägen i Jämjö
TN.2014.1382.315
12.§ 58 Svar på medborgarförslag om att bygga en refug mitt på vägen vid
övergången vid busshållplatsen i Öljersjö
TN.2014.1394.310
13.§ 59 Svar på medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg
mellan Trummenäs och Ramdala
TN.2014.1605.312
14.§ 67 Drift- och servicenämndens övertagande av vården av allmänna
handlingar från kommunstyrelsen och tekniska nämnden
DSN.2015.582.004
15.§ 71 Nytecknande av hyresavtal omvårdnadsboendet Pantern,
Stiftelsen Hemmet
DSN.2015.583.282
16.§ 73 Resultatreglering och överförande av investeringsmedel 2014
DSN.2015.584.042
17.§ 74 Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
DSN.2015.585.004
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 6 maj 2015
18. § 116 Karlskrona 3:19. Förhandsbesked för tillbyggnad av lokal
DSN.2015.504.821
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§ 84 forts
Meddelanden
Länsstyrelsens beslut den 11 maj 2015
19. Ansökan om LOVA-bidrag till projektet ”Toalettbyten i Karlskrona
kommun” från Karlskrona kommun
DSN.2015.493.825

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 19.
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 23 juni 2015

§ 85

Miljöredovisning tekniska förvaltningen 2014

§ 86

Förslag till miljömål för drift- och serviceförvaltningen 2015 - 2018

§ 87

Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun

§ 88

Personalnyckeltal drift- och serviceförvaltningen,
mätperiod 2014-12-01 – 2015-04-30

§ 89

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per maj 2015 och prognos 2015

§ 90

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar initiativet att få
igång tidkulan på inventariekammaren nr. 1

§ 91

Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och
underhållsplaner för bebyggd miljö

§ 92

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut att bjuda
in till möte för bildande av en extern referensgrupp för att öppna
varmbadhusets verksamhet igen

§ 93

Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
varmbadhus

§ 94

Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelbana längs Torhamnsvägen
mot Byfallet och Hallarums gammelgård, samt markera en cykelöverfart
mellan nuvarande gc-vägen och den nya cykelbanan

§ 95

Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj

§ 96

Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar

§ 97

Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum

§ 98

Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och förbättra den
lokala cykelutvecklingen
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§ 99

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 100

Meddelanden

§ 101

Övrigt

§ 102

Tack

§ 103

Presentation av medarbetare

§ 104

Sommarhälsning

_________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 23 juni 2015 kl. 14.00 – 17.10

Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf
2:e v ordf

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S), kl 14.00-16.40 §§ 85-99
Pia Pålsson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Cecilia Neuendorff (S)
Göran Karlsson (S), kl 17.00-17.10 §§ 100-104
Birgitta Gamelius (M)

Närvarande ersättare

Göran Karlsson (S), kl 14.00-17.00
Susanne Sjöström (S)
Mats Löfdahl (M), kl 14.00-16.40
Margaretha Jonasson (SD), kl 14.00-16.40
Johan Genestig (C)
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V), kl 14.00-15.15
Jan Nylander (KD), kl 14.00-16.50

Tjänstemän Kommundirektör
Tf förvaltningschef
Ansvarig controller
VA-chef
Fastighetschef
Projektingenjör
Biolog
Tf gatu/parkchef
Hamnchef

Sign

Sign

Carl-Martin Lanér
Karl-Johan Svärd
Gun-Britt Sirbäck
Kenneth Johansson
Anders Kumlin
Ida Löndahl
Eva Steiner
Göran Olofsson
Bo Lindsjö
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Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Paul Cederholm (SD)

Justerade paragrafer

§§ 85 - 104

Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Paul Cederholm

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 2 juli 2015 intygar

________________________
Elisabeth Arebark
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Akten

DSN.2015.695.903

§ 85
Miljöredovisning tekniska förvaltningen 2014
Projektingenjör Ida Löndahl och biolog Eva Steiner redogör för tekniska
förvaltningens miljöredovisning 2014.





Kort beskrivning av verksamheten
Förändringar
Tillståndsfrågor
Miljöaspekter – Utveckling av respektive miljöaspekt
- Energi fasta anläggningar
- Kemikalieanvändning
- Saltanvändning
- Avfall från förvaltningens verksamhet
- Transporter, arbetsmaskiner
- Hantering av naturresurser
- Utsläpp till recipient
- Materialanvändning och materialförbrukning
- TS-halt (Torrsubstans i slammet)
- Vattenförbrukning
- Nyckeltal, fastighetsuppvärmning

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Avdelningschefer DSF
Handläggare
Akten

DSN.2015.695.903

§ 86
Förslag till miljömål för drift- och serviceförvaltningen 2015 - 2018
Projektingenjör Ida Löndahl föredrar ärendet.
Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram nya miljömål för
förvaltningen för perioden 2015-2018.
Yrkande
Olle Hilborn (MP) yrkar att under punkt 4 Transporter under effektmålen
lägga till ”att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
mål avseende andel fossilfria personbilar till 2018”, samt
under punkt 5 Hantering av naturresurser att i effektmålen ska punkten
”Till år 2018 skall inköpen av ekologiska livsmedel som kaffe, te, frukt
och grönsaker från Karlskrona kompentenscentrum utgöra minst 25 %
av de totala livsmedelsinköpen räknat i kronor” strykas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Olle
Hilborns (MP) tilläggsyrkande under punkt 4 Transporter och finner att
drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordförande proposition på arbetsutskottets förslag mot
Olle Hilborns (MP) ändringsyrkande under punkt 5 och finner att driftoch servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Drift- och servicenämnden beslutar således
att fastställa miljömålen 2015 - 2018 för genomförande enligt upprättad
målbeskrivning.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN.2015.645.219

§ 87
Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
Projektingenjör Ida Löndahl föredrar ärendet.
Bostadsförsörjningsprogrammet syftar till att underlätta kommande
beslut om investeringar, budgetstrategier och andra nödvändiga beslut
för att samordna kommunens fysiska utveckling och befolkningstillväxt i
enlighet med översiktsplanens inriktning. Riktlinjerna i bostadsförsörjningsprogrammet anger inriktningen för Karlskrona kommuns
bostadsförsörjning och ställningstagande för att uppnå målen.
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen utgör första delen av
bostadsförsörjningsprogrammet. Arbetet fortsätter med en
handlingsplan med åtgärder för varje fördjupningsområde enligt
översiktsplanen. Riktlinjerna och handlingsplanen kommer tillsammans
att utgöra Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun.
Riktlinjerna, som nu är på remiss, ska antas av kommunfullmäktige
varje mandatperiod och handlingsplanen antas av kommunstyrelsen
årligen. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen ska följas upp i
kommunens budget för att kunna realiseras. Hela bostadsförsörjningsprogrammet kommer att lämnas till kommunfullmäktige för beslut om
antagande under hösten 2015.
Drift- och serviceförvaltningens synpunkter:
Ett av målen som föreslås i dokumentet är att Karlskrona kommun ska
ha en befolkningstillväxt på 1,5 % per år. Snittet under 2000-talet var
0,5 %. En förhöjd målsättning förutsätter fortsatta investeringar i
infrastrukturen, stadsutvecklingen och underhållet, samt att medel
tillskjuts för detta.
forts
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§ 87 forts
Yttrande över Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
En befolkningstillväxt bör också ske i form av hållbar tillväxt utifrån
ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Genom exempelvis
förtätning utnyttjas den infrastruktur som redan finns och kostnaden kan
hållas nere, samtidigt som nya områden bevaras oexploaterade.
Dessutom betonas vikten av att en klimatanpassningsplan tas fram för
hela kommunen i närtid.
Under ställningstagandena står att Karlskrona kommun ska gå från
planberedskap mot planeringsberedskap. Med detta menas att
Karlskrona kommun skall ha beredskap för att genomföra en plan hela
vägen till att husen byggs. För att genomföra en plan krävs i de allra
flesta fall kommunala investeringar.
Drift- och serviceförvaltningen påpekar vikten av att förvaltningen är
delaktig under hela planeringskedjan. Förvaltningen ser fram emot att ta
del av fortsättningen i den kommande handlingsplanen.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att anta yttrandet över ” Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjningen Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun” som sitt eget och
översända det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Akten

DSN.2015.491.026

§ 88
Personalnyckeltal drift- och serviceförvaltningen,
mätperiod 2014-12-01 – 2015-04-30
Kommundirektör Carl-Martin Lanér informerar om drift- och
serviceförvaltningens personalnyckeltal för perioden
den 1 december 2014 t.o.m. den 30 april 2015.


Antal månadsavlönade per den 30 april 2015
- tillsvidareanställda
- visstidsanställda
- årsarbetare tillsvidareanställda
- årsarbetare visstidsanställda



Timavlönade – arbetad tid i årsarbetare



Sjukdagar
- per anställd/kön
- anställd/frånvarointervall
- anställd/ålder

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
_________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Avdelningschefer DSF
Akten

DSN.2015.405.041

§ 89
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per maj 2015 och prognos 2015
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet tillsammans med
tf förvaltningschef Karl-Johan Svärd, VA-chef Kenneth Johansson,
fastighetschef Anders Kumlin och hamnchef Bo Lindsjö.
Prognos för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten är +/-0 mnkr. Prognos för VA-verksamheten
överensstämmer med budget.
Uppdrag/ansvarsområde
Enligt kommunfullmäktigebeslut den 14 december 2014 § 238 svarar
drift- och servicenämnden för olika interna stöd- och servicefunktioner
gentemot kommunens nämnder. Nämnden har vidare hand om
kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice,
vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar.
Nämnden är tillika trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde den 11 december 2014 mål för 2015 i
samband med budget och plan för åren 2015-2017.
Enligt direktiven från kommunstyrelsen skall nämnd som omfattas av ett
mål, fastställa mål som tydligt relaterar till målet från kommunfullmäktige. Nämndens målformulering skall vara av karaktären
SMARTA mål (specificerade, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta
och ansvarsfördelade). Drift- och servicenämnden fastställde
den 24 mars 2015 aktiviteter kopplade till kommunfullmäktigemålen.
Uppföljning av målen skall redovisas till kommunfullmäktige i
delårsuppföljningar och årsbokslut.
forts
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§ 89 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per maj 2015 och prognos 2015
Ekonomi
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten uppgår till 149,7 mnkr. VA-verksamheten har ett
resultatkrav på 0 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2014
Hemställan har gjorts till kommunfullmäktige om att underskott från
bokslut 2014 för drift- och serviceförvaltningens verksamheter inte ska
överföras till 2014. Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015
§ 73 enligt nämndens förslag.
För VA-verksamheten har hemställan gjorts att få ta i anspråk eget
kapital med 3,3 mnkr för 2015. Kommunfullmäktige beslutade
den 23 april 2015 § 73 att VA-taxan för åren 2016 och 2017 begränsas
till en sådan nivå att det egna kapitalet ianspråktas med 3,3 mnkr
vardera året.
Prognos 2015, budgetavvikelse +/- 0 mnkr för
drift- och serviceförvaltningens verksamheter exklusive VA-verksamhet.
Prognos per avdelning
Avdelningars prognos överensstämmer med tilldelad budgetram.
Budgetavvikelse för perioden
Budgetavvikelse för drift- och serviceförvaltningens verksamheter exkl.
VA-verksamhet för perioden, +4 mnkr.
De större budgetavvikelserna för perioden kommenteras avdelningsvis
Övergripande verksamheters positiva avvikelse på +0,2 mnkr beror på
att:
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning
till pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Högre kostnader för politisk verksamhet än budget.
forts
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§ 89 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per maj 2015 och prognos 2015
De större budgetavvikelserna för fastighetsavdelningens budgetavvikelse på +3,8 mnkr är:
 Planerat underhåll +3,3 mnkr, på grund av att färre
underhållsprojekt har genomförts för perioden än planerat.
Prognos i linje med budget.
 Värme/el +5,3 mnkr och de avgörande faktorerna till avvikelsen
är det dagliga energieffektiviseringsarbetet, den yttre
klimatpåverkan samt lägre driftkostnader med anledning av
investeringar i energi- och underhållsprojekt. Antalet graddagar
är lägre för årets fem första månader jämfört med normalårets
som budgeten läggs efter. Fördelningskurvan över året har
förändrats för att bättre passa de tre senaste årens utfall.
 Byggservice á-pris -2,1 mnkr, beror på ännu ej fakturerade
kostnader i pågående projekt.
 Hyresintäkter - 0,7 mnkr, lösen av återstående restvärde
avseende investeringen i Rådhuset, Domstolsverket 2011.
 Externa hyreskostnader -1,0 mnkr, engångskostnader samt
periodiseringar.
 Kapitalkostnader + 0,9 mnkr, eftersläpning i planerade
investeringsprojekt.
Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +/-0 mnkr beror till stor del
på att:
 Två långtidssjukskrivningar på parkenheten samt ej återbesatt
gatuingenjörstjänst på gatuenheten har medfört lägre
personalkostnader med 0,6 mnkr för avdelningens
planeringsfunktion.
 Ändrade rutiner för bokföring av semesterlönekostnader för
OSA (offentligt skyddat arbete) ger en negativ avvikelse på
0,9 mnkr men balanseras under året.
Hamnavdelningens negativa avvikelse på -1,7 mnkr beror på att:
 effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr inte har
kunnat verkställas under perioden. Avtal med operatörer för
sjöfarten ska skrivas gällande avgifter för fartyg och gods
forts
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§ 89 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per maj 2015 och prognos 2015
som anlöper eller passerar kommunens hamnområde.
Förhandlingar pågår och prognosen är att effektiviseringskravet
inte kommer att uppnås. Säkrare prognos kommer att lämnas i
delårsrapporten den 31 augusti 2015.
KKC och Kundservice positiva avvikelse på +0,5 mnkr beror på att:
 en deltidstjänst hos KKC är vakant
 kostnader inom husrådet ej upparbetats
Löneavdelningens positiva budgetavvikelse om +0,3 mnkr beror på:
 Minskade personalkostnader i form av sjukfrånvaro och partiella
ledigheter
 Lägre licensavgifter för personalsystemet
Redovisningsavdelningens positiva avvikelse på +0,5 mnkr beror på:
 Lägre personalkostnader med anledning av långtidssjukskrivning
och partiella ledigheter som inte kunnat ersättas.
 Lägre kostnader för utbildning/utveckling senareläggs till
september eller oktober månad och
 Kostnader för verksamhetsutveckling senareläggs, med
anledning av att e-handelsprojektet pausats, till slutet av året.
Prognos 2015, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet.
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden +8,9 mnkr.
VA-verksamhetens positiva avvikelse på +8,9 mnkr beror på:
 Försening av nya driftsprojekt som t ex pumpstation
Marinmuseet, bräddstyrning Trossö samt bräddmagasin Hasslö.
 Koncentration av arbete i egen regi med utbyggnad av nya
vatten- och avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta
har, eftersom det är en investering, belastat investeringsprojekten för nya serviser och färre drift/underhållsarbeten har
utförts.
 Lägre räntekostnader än budgeterat på grund av att den verkliga
räntan är lägre än budgeträntan.
forts
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§ 89 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per maj 2015 och prognos 2015
Investeringar
Investeringsredovisningen inkluderar begärda medel från 2014 i
enlighet med hemställan till kommunfullmäktige i tekniska
förvaltningens och serviceförvaltningens bokslut den 31 december
2014.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2015 uppgår till
73,6 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
Investeringsutgiften per 31 maj 2015 uppgår till 35,2 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till
304,1 mnkr och totalt förbrukade investeringsmedel är 145,8 mnkr.
Drift- och serviceförvaltningens bedömning är att 41 mnkr av total
investeringsbudget är pågående projekt vid årsskiftet och kommer att
behöva föras över till 2016.
Under perioden har 23 investeringsprojekt avslutats till en
investeringsutgift på 7,7 mnkr och med en budgetavvikelse på
+0,6 mnkr.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 12 juni 2015.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden hemställa att
kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budgetuppföljning den 31 maj 2015 i enlighet med
upprättade handlingar.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.528.106

§ 90
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar
initiativet att få igång tidkulan på inventariekammaren nr. 1
Roland Thörnquist har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
föreslår kommunen att installera en tidkula på Rådhusets tak, samt att
Karlskrona kommun skall ta initiativet till att Marinbasen skall få igång
tidkulan på Inventariekammare nr 1, vilken är belägen på Örlogsbasen.
En tidkula på Rådhuset tak vore ett främmande inslag på Stortorget.
Tidkula hör sjöfarten till och skall ej placeras mitt på landbacken.
Karlskrona kommun har förtroende för att Försvarsmakten och
Fortifikationsverket lägger sina underhållsresurser där de gör störst
nytta.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.625.210

§ 91
Svar på medborgarförslag om att skapa renoverings- och
underhållsplaner för bebyggd miljö
Roland Thörnquist har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
uppmanar kommunen att skapa erforderliga renoverings- och
underhållsplaner kopplade till den kommunala budgeten, för den redan
bebyggda miljön. Dessa skulle sedan bli viktiga och styrande
planeringsunderlag för kommunens strategiska planering.
Fastighetsavdelningen arbetar redan idag med det förslagsställaren
föreslår för de förvaltningsägda fastigheterna. Dessa underhållsplaner
är också i högsta grad kopplade till den kommunala budgeten eftersom
den anger ramarna för hur mycket underhållsåtgärder som kan utföras
respektive budgetår.
Underhållsbehov och liknande vägs in vid den långsiktiga planeringen
för kommunens lokalbehov.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.629.822

§ 92
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
att bjuda in till möte för bildande av en extern referensgrupp för att
öppna varmbadhusets verksamhet igen
Roland Thörnquist har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
uppmanar kommunen att bjuda in till möte för bildande av en extern
referensgrupp som är med i och följer det fortsatta arbetet med att få
Varmbadhuset att öppna sin verksamhet så fort som möjligt.
Fastighetsavdelningen arbetar med att ta fram åtgärder som möjliggör
att Varmbadhuset öppnar igen efter det ordinarie semesterupphållet
och ser idag ingen anledning att bilda en sådan referensgrupp.
Fastighetsavdelningen har också informerat både Sveriges Radio och
Varmbadhusets vänner (genom Roland Thörnquist) att arbetet fortlöper
enligt plan och att vi räknar med att öppna igen efter sommaren i likhet
med tidigare år.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.638.822

§ 93
Svar på medborgarförslag om att bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte om vad som kommer att hända med Karlskrona
varmbadhus
Roland Thörnquist har lämnat in rubricerat medborgarförslag som
uppmanar kommunen att snarast bjuda in allmänheten till ett
informationsmöte för att informera om vad som kommer att hända med
Karlskrona varmbadhus.
Fastighetsavdelningen har informerat allmänheten om vad som kommer
att hända med Karlskrona varmbadhus, genom ett för allmänheten
sedvanligt öppet nämndsmöte i drift- och servicenämnden, genom
reportage i Sveriges Television - Blekingenytt, genom reportage i
Sveriges Radio, samt genom artiklar i lokaltidningen BLT. Dessutom
har fastighetschefen haft ett särskilt informationsmöte för
Varmbadhusets vänner den 23 april.
Något ytterligare behov av att informera allmänheten anses ej föreligga.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2014.1385.312

§ 94
Svar på medborgarförslag om att bygga en cykelbana längs
Torhamnsvägen mot Byfallet och Hallarums gammelgård, samt markera
en cykelöverfart mellan nuvarande gc-vägen och den nya cykelbanan
Christoffer Berntsson föreslår att Karlskrona kommun ska bygga en
cykelbana längs Torhamnsvägen, mellan vägen mot Byfallet och Hallarums
gammelgård. Han vill också att det markeras en cykelöverfart mellan den
nuvarande gc-vägen och den nya cykelbanan för att öka tryggheten för
cyklande till Hallarum samt för skolbarn på väg till och från skolan.
Torhamnsvägen är en statlig väg, där Trafikverket är väghållare. De vägar
som ansluter till denna väg är enskilda, varför kommunen inte kan anlägga
cykelöverfart eller cykelväg på dessa vägar. Förslagsställaren bör därför rikta
sina önskemål till Trafikverket. Jämjö Vägars Samfällighetsförening kan ha
liknande önskemål på åtgärder, varför en kontakt med dem kan vara lämplig.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 juni 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2014.1604.512

§ 95
Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar initiativet till en reflexoch cykelbelysningskampanj, gärna tillsammans med aktuella myndigheter,
näringslivet, organisationer m.fl. i syfte att upplysa om vikten av att synas i
mörkret för att minska antalet olyckor.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns en kampanj som heter
”Syns du inte, finns du inte” som är ett samarbete med polisen.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 juni 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

TN.2014.1758.310

§ 96
Svar på medborgarförslag om väderskyddade cykelparkeringar
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
väderskyddade cykelparkeringar runtom på strategiska platser i centrum. Han
förespråkar att de ska vara belysta och gärna försörjas av solceller samt att
de ska vara platser för kommuninformation och annonsplatser.
I Cykelstrategi 2030 finns avsatta medel för utbyggnad av cykelparkering vid
målpunkter samt kollektivtrafikknutpunkter. Väderskyddade cykelparkeringar
finns med i den planeringen.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 juni 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.318.312

§ 97
Svar på medborgarförslag om att göra en komplettering av gång- och
cykelvägssystemet i centrum
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att göra en
komplettering av gång- och cykelvägssystemet i centrum. Sträckan mellan
Björkholmskajen och Fisktorgets östra del, saknar gång- och cykelväg som
löper längs med vattenområdet Borgmästarefjärden. Förslagsställaren menar
att genom att göra cykelväg här möjliggörs en fantastisk upplevelse och
kvalitet att färdas längs med fjärden.
I dag viker cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt
hotell Scandic och Fisktorget, en plats med mycket gående samt på- och
avstigning för skärgårdsbåtarna.
Kompletteringar av cykelvägnätet görs främst där det i nuläget saknas
cykelväg eller där det saknas viktiga länkar. Detta utbyggnadsbehov finns
dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 juni 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015.467.312

§ 98
Svar på medborgarförslag om att fortsätta prioritera, driva och förbättra
den lokala cykelutvecklingen
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att fortsätta
att prioritera, driva, och förbättra den lokala cykelutvecklingen och han är
frågande inför hur den kommunala cykelsatsningen ser ut fram till år 2030.
Cykelstrategi 2030 antogs 2014 och det är styrdokumentet för Karlskrona
kommuns fortsatta utveckling av cyklingen i kommunen. I den redogörs för
vilka mål kommunen satt upp, samt vilka åtgärder som krävs för att nå dit.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 juni 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 99
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 2 juni 2015
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 15 juni 2015
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
3. 1080 2015: 83
85 – 87
91
Beslut
4. Disposition av 2015 års anslag för förnyelse av VA-ledningar till
projekt Ringkanalen Rödebyeksvägen
DSN.2015.697.344
5. Disposition av 2015 års anslag för förnyelse av VA-ledningar till
projekt Pumpstation Sjuhalla Brygga
DSN.2015.698.352
6. Disposition av 2014 års anslag för tillgänglighetsanpassningar till projekt
lekplats Hoglands Park
KS.2013.547.332
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 100
Meddelanden
Kommunstyrelsens beslut den 5 maj 2015
1. § 129 Slutrapport ”Förstudie kustnära turismcykelled genom Blekinge”
DSN.2015.640.014
2. § 133 Projekterings och investeringstillstånd ombyggnad Östersjöskolan
DSN.2015.418.291
3. § 134 Projekteringstillstånd B-hall Vedebyskolan
DSN.2015.25.291
4. § 135 Investeringstillstånd B-hall Vedebyskolan
DSN.2015.25.291
5. § 136 Projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök.
DSN.2015.173.291
6. § 154 Investering i idrottshallen
DSN.2015.639.821
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 6 maj 2015
7. § 108 Riktlinjer för handläggning av ärenden rörande små
avloppsanläggningar
DSN.2015.620.424
Kommunstyrelsens beslut den 2 juni 2015
8. § 163 Begäran om investeringstillstånd avseende överföringsledning
Hasslö – Karlskrona och nerläggning av Hasslö avloppsreningsverk
DSN.2015.295.351
9. § 164 Begäran om investeringstillstånd avseende utbyggnad enligt VAplanen
DSN.2015.294.303
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 100 forts
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 3 juni 2015
10.§ 80 Om- och tillbyggnad ishockeyarena Rosenholmsområdet
DSN.2015.504.821
Länsstyrelsens beslut den 12 maj 2015
11. Tillstånd att företa markingrepp på fastigheterna i
Karlskrona 4:17 och 4:43, Karlskrona kommun, Blekinge län
TN.2014.1747.344
Inkommen skrivelse den 4 juni 2015
12. Till nämnden för drift- och service – Namninsamling lekplats Bastasjö
DSN.2015.704.332
Länsstyrelsen Skånes beslut den 4 juni 2015
13. Tillstånd enligt miljöbalken till hamnverksamhet
TN.2014.942.559
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Dom den 10 juni 2015
14. Överklagande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om bygglov för
utrymningsramp m.m., fastigheten Palander 8 i Karlskrona kommun
TN.2014.617.220
Länsstyrelsens beslut den 12 juni 2015
15. Ansökan om permanenta lokala trafikföreskrifter om
hastighetsbegränsning utmed Augerumsvägen i Karlskrona kommun.
TN.2015.391.512

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 15.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

§ 101
Övrigt
Mjölnarholmen
Fastighetschef Anders Kumlin informerar hur dagsläget är i rubricerat
ärende.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 102
Tack
Ordförande Peter Johansson tackar den avgående förvaltningschefen
Carl-Martin Lanér för den tid som varit och önskar lycka till i det nya
arbetet som kommundirektör i Karlskrona kommun.
Kommundirektör Carl-Martin Lanér tackar för uppvaktningen och önskar
nämnden och förvaltningen lycka till.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 103
Presentation av medarbetare
Tf förvaltningschef Karl-Johan Svärd introducerar tf gatu/parkchef
Göran Olofsson som presenterar sig.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

23 juni 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 104
Sommarhälsning
Ordförande Peter Johansson (S) önskar nämndens ledamöter och
ersättare samt förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar.
1:e vice ordförande Gunilla Ekelöf (FP) och 2:e vice ordförande
Anna Ottosson (M) tillsammans med drift- och servicenämnden önskar
tjänstemän på förvaltningen och ordföranden en trevlig sommar.
_________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 25 augusti 2015

§ 105

Upphandling vägskydd Verköbanan

§ 106

Vattenkvalitet Nättraby och Spandelstorp

§ 107

MS Hansa – Fartyg vid Oljehamnen

§ 108

Investeringsuppföljning per 31 juli 2015 och prognos 2015

§ 109

Samråd av detaljplan för Berggren 10, Karlskrona kommun, Bleking län

§ 110

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 111

Meddelanden

§ 112

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 25 augusti 2015 kl. 14.00 – 15.05
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (FP)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Birgitta Gamelius (M)
Johan Genestig (C)

Närvarande ersättare

Cecilia Neuendorff (S)
Susanne Sjöström (S)
Per Wimmerman (FP)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD) § 106-112 kl. 14.10-15.05

Tjänstemän Tf förvaltningschef
Ansvarig controller
VA-chef
Hamnchef
Projektchef
IT-chef

Karl-Johan Svärd
Gun-Britt Sirbäck
Kenneth Johansson
Bo Lindsjö
Johan Stenér
Kristina Fridensköld

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Helén Olsson (SD)

Justerade paragrafer

§§ 105 - 112

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Helén Olsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla
den
2015 intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN. 2015.906.050

§ 105
Upphandling vägskydd Verköbanan
Tf förvaltningschef Karl-Johan Svärd informerar att upphandling av
vägskydd till Verköbanan är avbruten, då inkomna anbud överstigit
projektets budget.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN.2015.907.340

§ 106
Vattenkvalitet Nättraby och Spandelstorp
VA-chef Kenneth Johansson informerar om vattenkvaliteten i Nättraby,
Hässlegården och Rödeby, samt hur VA-avdelningen arbetar för att
lösa problemen.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

5

Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN. 2015.936.550

§ 107
MS Hansa – Fartyg vid Oljehamnen
Hamnchef Bo Lindsjö informerar om flodbåten MS/Hansa:



Båten färdades mot Karlskrona utan anlöpstillstånd.
P.g.a. hårt väder gavs tillstånd att söka nödhamn vid
Oljehamnen den 28 juli 2015.
Båtägarens syfte är att bygga om MS/Hansa till studentbostäder.
Förhandlingar pågår med myndigheter.

Tf förvaltningschef Karl-Johan Svärd informerar att:





Kommunen har ställt krav på en bankgaranti om 1 mnkr för att
investera i permanent el- och VA-anslutning.
Ärendet är i nuläget en bygglovsfråga.
Kommunen gör vad den kan för att möjliggöra studentboende på
båten.
Båtägaren betalar 20 000 kr/mån för att ligga vid Oljehamnen.

Ordförande Peter Johansson (S) påtalar att det är båtägarens ansvar
att färdigställa båten till studentboende.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN.2015.405.041

§ 108
Investeringsuppföljning per 31 juli 2015 och prognos 2015
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck redogör för drift- och
serviceförvaltningens Investeringsuppföljning per 31 juli 2015 och
prognos 2015.
I investeringsuppföljningen ingår begärda och överförda medel från
år 2014 enligt beslut i kommunfullmäktige den 23 april 2015 § 73.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2015 uppgår till
73,6 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
Investeringsutgiften per 31 juli 2015 uppgår till 68,5 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till
407,4 mnkr och totalt förbrukade investeringsmedel är 179,3mnkr. Driftoch serviceförvaltningens bedömning är att 33,5 mnkr av
investeringsanslagen är pågående projekt vid årsskiftet och behöver
föras över till 2016.
Under perioden har 28 investeringsprojekt avslutats för 9,1 mnkr och
med en positiv budgetavvikelse på 0,5 mnkr.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN.2015.735.214

§ 109
Samråd av detaljplan för Berggren 10, Karlskrona kommun,
Bleking län
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd. Planområdet ligger på
Bryggareberget och omges av Blåportsgatan i väster och vägen
Kärleksstigen i söder. I norr och öster avgränsas området av naturmark.
I samband med utvecklingen av Pottholmen till en ny stadsdel i centrala
Karlskrona behöver bl.a. en drivmedelsstation flyttas. En lämplig plats
för ersättningslokalisering har bedömts vara en del av grusytan väster
om Bryggareberget, invid intaget till ett bergrum som är taget ur bruk.
Detaljplanens syfte är att pröva förutsättningen för en viss tillbyggnad
av byggrätten för tryckeriet inom fastigheten Berggren 10. Allt i enlighet
med översiktsplanen där Bryggareberget är utpekat som ett
utvecklingsområde för funktionsblandning.
Föreslagen plats för ny lokalisering av en drivmedelsstation ligger väl
exponerat från Infartsleden och i ett bra trafikläge vid trafikplatsen
Blå Port. Drivmedelsstationen föreslås trafikmatas via en infart från
Blåportsgatan. Utfart endast för tankbilar föreslås ske längst i norr i
planområdet, ytan gräsarmeras och skyltas för tydlighet. Parkeringen
behåller befintlig infart men övrig sträcka utmed Blåportsgatan förses
med utfartsförbud. Tankfordon beräknas komma med en transport i
veckan till drivmedelsstationen. Efter leverans av drivmedel fortsätter
tankfordonet ut på Infartsleden igen. Trafiken kommer att öka marginellt
till följd av etableringen av drivmedelsstation inom planområdet.
En separat gång- och cykelväg finns längs med Blåportsvägen. I
dagsläget passerar denna gång- och cykelväg infarten till parkeringen i
den södra delen av parkeringen. Infarten till drivmedelsstationen
föreslås höjas upp något i korsningen för att skapa en säkrare överfart
för gående och cyklister.
forts

Sign

Sign

Sign
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§ 109 forts
Samråd av detaljplan för Berggren 10, Karlskrona kommun,
Bleking län
En utveckling av området med en drivmedelsstation medför en något
utökad trafik till planområdet. Säkerheten för gående och cyklister ökar i
och med att korsningen höjs upp något.
Planområdet är anslutet till kommunens vatten- och avloppsnät. Vattenoch avloppsledningar går längs med Blåportsgatan samt i den norra
delen av planområdet. U-områden för bland annat vatten och avlopp
finns i den gällande planen, dels för den norra delen av planområdet
samt i västersluttningen. Ett u-område säkerställer vatten- och
avloppsledningar i den norra delen av planområdet. En tillbyggnad av
tryckeriet med en enklare konstruktion över ledningarna är möjlig,
under förutsättning att ledningarna fortfarande är tillgängliga. Med en
gjuten platta på mark behöver dock befintliga vatten- och
avloppsledningar kulverteras innan byggnation.
En dagvattenservis finns framdragen till tryckeriet. Dagvatten från
hårdgjorda ytor och tak omkring tryckeriet återförs idag till naturmarken i
slänten så att trädens fortlevnad säkras. Det är viktigt att tekniska
lösningar för dagvatten beaktas och utformas för att kunna hantera
ökad nederbördsintensitet. Dagvattnet till den nya bebyggelsen på
tryckeriet kopplas till befintligt dagvattennät som leder vattnet till
naturmarken i slänten. Dagvatten som belastar den norra delen av
tomten tas om hand via dagvattenledning med rännstensbrunnar.
Markytan närmast muren, ca 2 meter, förses med makadam och
dräneringsledning som kopplas till dagvattenledningen. Anslutning av
denna ledning sker till befintlig förbindelsepunkt för dagvatten.
Dagvattenbrunnar inom spillzoner på drivmedelsstationen ansluts till
oljeavskiljare före anslutning till dagvattennätet. En återföring av
dagvattnet medför att vegetationens fortlevnad i sydsluttningen säkras.
Dagvatten som belastar parkeringsytan, i den norra delen av
Berggren 10, tas om hand via dagvattenledning med rännstensbrunnar.
Markytan närmast muren, ca 2 meter, förses med makadam och
dränringsledning som kopplas till dagvattenledningen. Anslutning av
denna ledning sker till befintlig förbindelsepunkt för dagvatten. Dessa
åtgärder bekostas av Karlskrona kommun.
forts
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§ 109 forts
Samråd av detaljplan för Berggren 10, Karlskrona kommun,
Bleking län
Dagvatten från spillzoner inom drivmedelsstationen leds till brunnar
som ansluts till oljeavskiljare före anslutning till befintlig
förbindelsepunkt för dagvatten.
Drift-och serviceförvaltningen har inget att erinra mot detaljplan
Berggren 10.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att tillstyrka detaljplan Berggren 10, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 110
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 18 augusti 2015
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
2. 1080 2015: 50
68
82
84
88 – 89
92 – 93
95 – 105
Beslut
3. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet till projekt
Rödebybadet, kiosk.
DSN.2015.707.822
4. Beslutsattestant fr.o.m. den 15 juni 2015
DSN.2015.2.002
5. Disposition av 2015 års anslag för Åtgärder Skärgårdshamnar till projekt
Miljöbrygga Skärgårdshamnar
TN.2014.742.825
6. Disposition av 2015 års klumpanslag Hamnen till projekt Bredavik.
TN.2014.1424.559
7. Disposition av 2015 års klumpanslag Fordon/Maskiner till projekt
Ford Transit.
DSN.2015.542.531
8. Disposition av 2015 års anslag för Utsmyckning/Utveckling/Konstnärlig
belysning till projekt Tullparken.
DSN.2015.741.331
forts
Sign

Sign

Sign
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§ 110 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
9. Disposition av 2015 års anslag för Nyanläggning/Förbättrningsarbeten
Till projekt Avstängningsmaterial.
DSN.2015.742.349.
10. Disposition av 2015 års anslag för Belysningsprogram Trossö till projekt
Belysningsprogram Trossö.
DSN.2015.743.317
11. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till projekt
inventarier rostfria bänkar, Rågrunds förskola.
DSN.2015.541.054
12. Beslutsattestant fr.o.m. den 1 juli 2015
DSN.2015.2.002
13. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till projekt
inventarier nedsvalningskyl, Holmsjö skola.
DSN.2015.541.054

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 111
Meddelanden
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 25 maj 2015
1. § 49 Rödeby utebad/entré kioskbyggnad
DSN.2015.782.441
Äldrenämndens beslut den 27 maj 2015
2. § 100 Strandgården byggnad 34 – föreningarnas hus
DSN.2015.738.299
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut den 2 juni 2015
3. § 45 Hyresavtal Karlskrona Hockeyklubb
DSN.2015.260.106
Kommunfullmäktiges beslut den 3 juni 2015
4. § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
DSN.2015.43.041
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 11 juni 2015
5. § 140 Karlskrona 3:19. Bygglov för om- och tillbyggnad av ishockeyarena
med tillhörande entré
DSN.2015.504.821
Kommunfullmäktiges beslut den 16 - 17 juni 2015
6. § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om ansvarsfrihet för
Karlskrona kommun
DSN.2015.796.041
7. § 116 Årsredovisning år 2014 för Karlskrona kommun
DSN.2014.764.041
8. § 117 Rapport avseende finansverksamheten första tertialet 2015
DSN.2015.781.045
forts
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Sign
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Blad

13

Sammanträdesdatum

25 augusti 2015

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 111 forts
Meddelanden
9. § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
DSN.2015.765.140
10.§ 123 Förslag till ny arena för handboll m.m.
DSN.2015.768.820
11.§ 125 Budget 2016 och planer 2017-2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksameter
DSN.2015.43.041
Kunskapsnämndens beslut den 25 juni 2015
12.§ 67 Beslut ang. viss upprustning av Ramdala medborgarhus
DSN.2015.754.292
Växjö Tingsrätt/Mark- och miljödomstolen - Kungörelse den 24 juni 2015
13. DOM i miljömål M 4317-14
TN.2014.571.340

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 13.
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 112
Övrigt
Rekrytering av förvaltningschef
Ordförande Peter Johansson (S) informerar om rekryteringen av
förvaltningschef till drift- och serviceförvaltningen. Kommunstyrelsen
fattar sitt beslut i ärendet den 1 september 2015.
---Inbjudan nykterhetsrörelsen
Helén Olsson (SD) informerar om inbjudan från Nykterhetsrörelsen i
Blekinge ”frukostsamtal tisdag den 8 september” som gått ut till politiker
och tjänstemän i kommunen.
Ordförande Peter Johansson (S) påtalar att det inte är någon
arvoderad angelägenhet.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 22 september 2015

§ 113

Information avseende om- och tillbyggnad ABB Arena Karlskrona

§ 114

Information om idrottshallen Östersjöhallen

§ 115

Information om ventilation i skolorna

§ 116

Sammanträdesplan år 2016 – drift- och servicenämnden

§ 117

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per augusti 2015 och prognos 2015

§ 118

Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter år 2016

§ 119

Svar på remiss angående förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde

§ 120

Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning
i Hoglands park

§ 121

Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt-systemet under del av
Kungsgatan till gång- och cykelled

§ 122

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Oljehamnen och Trossö

§ 123

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att genomföra
en kampanj för att få fler att börja cykla

§ 124

Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs om
Med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan Parkgatan
och Ronnebygatan

§ 125

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
Hålliwood där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler

§ 126

Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på strategiska
platser för Karlskrona kommun

§ 127

Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid korsningen
Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad och framförallt bättre
trafiksäkert

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

§ 128

Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten

§ 129

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra del till
Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning

§ 130

Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i kommunen

§ 131

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 132

Meddelanden

§ 133

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 22 september 2015 kl. 14.00 – 16.45
Beslutande

Övriga

Ordförande
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S) §§ 113 - 132
Kl. 14.00 - 16.40
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Göran Karlsson (S) §§ 113 - 132
Kl. 14.00 - 16.40
Birgitta Gamelius (M)
Per Wimmerman (FP)
Johan Genestig (C) § 133 kl.16.40 - 16.45

Närvarande ersättare

Margaretha Jonasson (SD)
Johan Genestig (C) §§ 113 - 132
Kl. 14.00 - 16.40
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Stf förvaltningschef
Ansvarig controller
HR-specialist
VA-chef
Projektchef
Projektledare
Driftchef fastighet

Karl-Johan Svärd
Gun-Britt Sirbäck
Sussie Rantil
Kenneth Johansson
Johan Stenér
Karin Grimbe
Anders Konradsson

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Olle Hilborn (MP)

Justerade paragrafer

§§ 113 - 133

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Olle Hilborn

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla
den
2015 intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

2015/483 10.9.2

§ 113
Information avseende om- och tillbyggnad ABB Arena Karlskrona
Driftchef Anders Konradsson informerar om arbetet med om- och
tillbyggnad av ABB Arena Karlskrona.


Arbetet med entré och restaurang fortskrider enligt plan.



Arbetet med att bygga ut läktare, omklädningsrum m.m. i hallens
södra del löper risk att försenas eftersom det eventuellt kan
behövas pålning, vilket då behöver göras inne i befintlig hall.



Information och dialog pågår med Karlskrona HK, Svenska
Hockeyligan (SHL) och Svenska Ishockeyförbundet.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

2015/484 10.9.1

§ 114
Information om idrottshallen Östersjöhallen
Projektledare Karin Grimbe informerar om de åtgärder som görs inför
handbollens elitseriespel hösten 2016.


Det har dels gjorts underhållsåtgärder inom driftsbudgeten, dels
investeringsåtgärder.



Som underhållsåtgärder har man renoverat omklädningsrummen
med nya ytskikt, nya VS-installationer, undertak och dörrar.
Bastu och tvättstuga har fått ny placering. Allmänna ytor så som
korridorer, trapphus och cafeteria har målats om.



Kultur- och fritidsförvaltningen har investerat i ny ljudanläggning,
nya projektorer, fiber-uppkoppling och möbler inklusive
massagebänkar till omklädningsrummen.



Drift- o serviceförvaltningen har investerat i avskärmning i
radiohytten, eluttag till journalist-platser, utökning av
kameraplattform med elanslutning samt ”kattlucka” för intag av
kablar till sändningsbuss, trappa för spelarpassage mellan
omklädningsrum och hall, ny plats för sekretariatet samt fyra
kiosker i läktargångarna. Dessutom kommer räcket vid
rullstolsplatserna att bytas ut för bättre sikt som en åtgärd för
bättre tillgänglighet.

Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

2015/482 4.5.7

§ 115
Information om ventilation i skolorna
Ordförande Peter Johansson (S) beslutar att ärendet utgår.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

DSN.2015/281 1.3.1

§ 116
Sammanträdesplan år 2016 – drift- och servicenämnden
Drift- och serviceförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan år 2016 för drift- och servicenämnden och för driftoch servicenämndens arbetsutskott, samt tider för beredning och sista
dag för inlämning av handlingar.
Ordförande Peter Johansson (S) beslutar att ärendet utgår.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN.2015/282 1.4.1

§ 117
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck, projektchef Johan Stenér,
HR-specialist Sussie Rantil, VA-chef Kenneth Johansson och
stf förvaltningschef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Prognos för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive
VA-verksamheten är -3,5 mnkr. Prognos för VA-verksamheten
överensstämmer med budget.
Uppdrag/ansvarsområde
Enligt kommunfullmäktigebeslut den 14 december 2014 § 238 svarar
drift- och servicenämnden för olika interna stöd- och servicefunktioner
gentemot kommunens nämnder. Nämnden har vidare hand om
kommunens uppgifter inom områdena för kost- och måltidsservice,
vatten och avlopp, gata och trafik, park och hamnar.
Nämnden är tillika trafiknämnd enligt lag (1978:234) om nämnder för
vissa trafikfrågor.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde den 11 december 2014 mål för 2015
i samband med budget och plan för åren 2015 - 2017.
Enligt direktiven från kommunstyrelsen skall nämnd som omfattas av ett
mål, fastställa mål som tydligt relaterar till målet från
kommunfullmäktige. Nämndens målformulering skall vara av karaktären
SMARTA mål (specificerade, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta
och ansvarsfördelade.) Drift- och servicenämnden fastställde
den 24 mars 2015 aktiviteter kopplade till kommunfullmäktigemålen.
Uppföljning av målen skall redovisas till kommunfullmäktige i
delårsuppföljningar och årsbokslut.
forts
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§ 117 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015
Ekonomi
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive
VA-verksamheten uppgår till 149,8 mnkr. VA-verksamheten har ett
resultatkrav på 0 mnkr.
Resultatreglering bokslut 2014
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 § 73 att underskott
från bokslut 2014 för drift- och serviceförvaltningens verksamheter inte
ska överföras till år 2014. Beloppen finns inte medräknade i
budgetramen för år 2015.
För VA-verksamheten har hemställan gjorts att få ta i anspråk eget
kapital med 3,3 mnkr men ingår inte i internbudget 2015.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2015 § 73 att Va-taxan för
åren 2016 och 2017 begränsas till en sådan nivå att det egna kapitalet
för VA ianspråktas med 3,3 mnkr för vardera året.
Prognos 2015, budgetavvikelse -3,5 mnkr för
drift- och serviceförvaltningens verksamheter exklusive VA-verksamhet.
Prognos per avdelning
Centrala verksamheters prognos 2015, budgetavvikelse +0,5 mnkr
Hamnavdelningens prognos 2015, budgetavvikelse -5 mnkr,
Redovisningsavdelningens prognos 2015, budgetavvikelse +1 mnkr
Övriga avdelningars prognoser överensstämmer med tilldelad
budgetram.
Budgetavvikelse för perioden
Budgetavvikelse för drift- och serviceförvaltningens verksamheter exkl.
VA-verksamhet för perioden, +5,9 mnkr.
De större budgetavvikelserna för perioden kommenteras avdelningsvis.
forts
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§ 117 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015
Övergripande centrala verksamheters budgetavvikelse på +0,2 mnkr
beror på att
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning
till pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Högre kostnader för politisk verksamhet än budget.
 Konsulttjänster har anlitats i mindre omfattning än budgeterat.
De större budgetavvikelserna för fastighetsavdelningens
budgetavvikelse på +2,4 mnkr är
 Planerat underhåll -2,1 mnkr beror på att fler underhållsprojekt
har genomförts för perioden än budgeterat. Bland annat har
2,7 mnkr lagts på två större, ej planerade underhållsprojekt:
upprustning Idrottshallen 1,9 mnkr och upprustning
Västra Mark 0,8 mnkr.
 Värme/el understiger budget med +7,4 mnkr, varav värme 4,2
mnkr och el 3,2 mnkr. De avgörande faktorerna till avvikelsen är
det dagliga energieffektiviseringsarbetet, den yttre
klimatpåverkan samt lägre driftkostnader med anledning av
investeringar i energi- och underhållsprojekt. Antalet graddagar
är lägre för årets åtta första månader jämfört med normalårets
som budgeten läggs efter. Fördelningskurvan över året har
förändrats för att bättre passa de tre senaste årens utfall, men
det kan finnas en viss felmarginal i periodiseringen.
 Hyresintäkter -1,1 mnkr med anledning av lösen av återstående
restvärde avseende investeringen i Rådhuset, Domstolsverket.
 Externa hyreskostnader -2,0 mnkr, engångskostnader,
periodiseringar samt en utökad inhyrning för att lösa kommunens
ökade behov av verksamhetslokaler och ökade intäkter för
nytillkomna lokaler.
 Akut underhåll -0,8 mnkr, fler akuta åtgärder än budgeterat.
 Kapitalkostnader +3,2 mnkr, effekter från Domstolsverkets lösen
av återstående restvärde från den investering som gjordes 2011
samt eftersläpning i planerade investeringsprojekt.
 Teknikgruppen á-pris, budgetavvikelse -0,6 mnkr, beror på för
lågt á-pris i förhållande till bakomliggande kostnader.
 Fastighetsservice, budgetavvikelse -1,0 mnkr, beror på för lågt
á-pris i förhållande till bakomliggande kostnader.
forts
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§ 117 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015


Byggservice á-pris, budgetavvikelse -0,9 mnkr och beror på
ej fakturerade kostnader i pågående projekt, som ska belasta
andra verksamheter – både internt inom fastighetsavdelningen
och främst inom kunskapsförvaltningen.

Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +4,3 mnkr beror på att
 Två långtidssjukskrivningar på parkenheten och en vakant
gatuingenjörstjänst på gatuenheten har medfört lägre
personalkostnader med 1,2 mnkr för avdelningens
planeringsfunktion.
 Ändrade rutiner för bokföring av semesterlönekostnader för OSA
påverkar periodens avvikelse negativt med 0,7 mnkr men
balanseras under året.
 Planerade beläggnings/underhållsåtgärder för 2 mnkr på
gatuenheten är försenade och kommer att utföras under
oktober/ november månad.
 De ökade anmälningarna av skadade trafiktavlor och stolpar
förväntas fortsätta. Skadorna är svåra att få ersättning för av
Trafikskadeföreningen, med anledning av hög självriskkostnad.
 Kostnaderna för akut underhåll uppgår till 0,7 mnkr jämfört med
budget på 0,9 mnkr. Trots att vintern har varit relativt mild har
dåliga beläggningar i kombination med växelvis milt och kallt
väder resulterat i många beläggningsskador.
Hamnavdelningens budgetavvikelse på -3,3 mnkr beror på att
 Den negativa budgetavvikelsen på -3,3 mnkr för perioden beror
på att effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på 5 mnkr
inte har kunnat verkställas under perioden. Avtal med operatörer
för sjöfarten ska skrivas gällande avgifter för fartyg och gods som
anlöper eller passerar kommunens hamnområde. Nästa möte
kommer att ske under fjärde kvartalet där avgifterna presenteras
och förhoppningsvis slutförhandlas, för att eventuellt utfaktureras
till operatören.
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§ 117 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015
IT-avdelningens budgetavvikelse på +0,3 mnkr beror på att
 Intäkterna för perioden har understigit budgeterade intäkter och
beror delvis på minskade volymer och delvis på förändrad
prismodell.
 Personalkostnader blivit än planerat, beroende på vakanser som
inte tillsatts under perioden samt partiella ledigheter.
Kansliavdelningens budgetavvikelse på +0,3 mnkr beror på
 Lägre kostnader för ärendehanteringssystemet än budgeterat
och en vakant tjänst på kommunarkivet.
KKC och Kundservice positiva avvikelse på +0,6 mnkr beror på att
 En deltidstjänst hos KKC varit vakant
 Kostnader inom husrådet har ej upparbetats enligt budget.
Kostavdelningens positiva avvikelse på +0,2 mnkr beror på
 Lägre livsmedelskostnader med anledning av lägre producerad
volym.
 merkostnad för den ordinarie personalens övertid/fyllnadstid.
Logistikavdelningens budgetavvikelse på -0,2 mnkr beror på
 Högre personalkostnader inom tryckeriverksamheten, till följd av
ej arbetsrelaterad sjukfrånvaro samt övertid i samband med
akuta tryck.
Löneavdelningen budgetavvikelse om +0,3 mnkr beror på
 Lägre personalkostnader med anledning av sjukfrånvaro och
partiella ledigheter än budgeterat.
Redovisningsavdelningens budgetavvikelse på +0,8 mnkr beror på
 Lägre personalkostnader med anledning av långtidssjukskrivning
och partiella ledigheter som inte kunnat ersättas.
 Uteblivna utbildningskostnader med anledning av att
avdelningens utvecklingsprojekt som drivits tillsammans med
ekonomisystemsleverantören lagts ner. Systemleverantören
Aditro har köpts upp av annan leverantör, Visma, och i nuläget
har kommunen inget besked om vilka arbetsinsatser som i stället
kommer krävas från kommunen, vid övergång till Vismas system.
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§ 117 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015
Prognos 2015, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet
VA-verksamhetens positiva avvikelse på + 15,9 mnkr beror på
 Försening av nya driftsprojekt som t ex pumpstation
Marinmuseet, bräddstyrning Trossö samt bräddmagasin Hasslö.
 Arbetet i egen regi har koncentreratas till utbyggnad av vattenoch avloppsserviser till nya kunder. Kostnaderna för detta har,
eftersom det är en investering, belastat investeringsprojekten för
nya serviser och färre drift/underhållsarbeten har utförts.
 Lägre räntekostnader än budgeterat på grund av att den verkliga
räntan varit lägre än budgeträntan.
Investeringar
Investeringsredovisningen inkluderar begärda medel från 2014 i
enlighet med hemställan till kommunfullmäktige i tekniska
förvaltningens och serviceförvaltningens bokslut
den 31 december 2014.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2015 uppgår till
73,6 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
Investeringsutgiften per 31 augusti 2015 uppgår till 68,9 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till
410,1 mnkr och totalt förbrukade investeringsmedel är 192,9 mnkr.
Drift- och serviceförvaltningens bedömning är att 52,3 mnkr kommer att
behöva föras över till 2016 av pågående eller ej påbörjade
investeringar.
Under perioden har 58 investeringsprojekt avslutats till en
investeringsutgift på 16,8 mnkr och med en budgetavvikelse på
+3,6 mnkr.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen
den 14 september 2015.
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§ 117 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och
servicenämnden per augusti 2015 och prognos 2015

Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att godkänna budgetuppföljning den 31 augusti 2015 i enlighet med
upprättade handlingar.
Drift- och serviceförvaltningen föreslår drift- och servicenämnden
besluta föreslå kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
2. att godkänna redovisad måluppfyllelse för den 31 augusti 2015 i
enlighet med upprättade handlingar.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 15 augusti 2015 förklarat
ärendet är berett.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Ledningsgrupp drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN.2015/283 1.4.1

§ 118
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter
år 2016
VA-chef Kenneth Johansson och stf förvaltningschef Karl-Johan Svärd
föredrar ärendet.
I samråd med kommunledningsförvaltningen har det framkommit att en
avgiftshöjning för år 2016 med 2,5 % är realistisk med anledning av
förväntad löne- och prisökning. Drift- och servicenämndens taxeförslag
följer budgetdirektiven och 2016 års taxor har räknats upp med i
genomsnitt 2,5 %. Vissa taxor tillämpas sällan och genererar relativt
små intäkter och det är praktiskt att höja dessa taxor med längre
tidsintervall. Beloppsavrundningar tillämpas.
Taxor i förslaget som till största delen vänder sig till företagskunder är
redovisade exklusive moms och taxor som till största delen vänder sig
till privatpersoner redovisas inklusive moms. Detta anges före varje
taxeavsnitt.
Taxeförslagen har utarbetats i samarbete med verksamhetsansvariga
inom drift- och serviceförvaltningen. Förändringar i taxan där
tillägg/förändring gjorts i avgiften är rödmarkerat i förslaget och
kommenteras nedan.
Salutorgsavgifter och avgifter för upplåtelse av allmän plats, kap 14
Drift- och serviceförvaltningen hyr ut avstängningsmaterial vid
exempelvis festivaler och evenemang. Många av arrangemangen drivs
av privata aktörer och kräver avstängningar med såväl skyltar som
staket. Taxa för uthyrning av avstängningsmaterial saknas och
efterfrågan av att få hyra avstängningsmaterial har ökat de senaste
åren.
Avgiften baseras på hyra per dag med minimidebitering på 1500 kr
kopplat till arbetstid för hantering, lastning och lossning av
avstängningsmaterialet.
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Sammanträdesprotokoll

§ 118 forts
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter
år 2016
Båtplatsavgifter, kap 19
Avgiftsmodellen relaterar till båtplatsens bredd, tillägg för
förtöjningsbommar, beroende av längd eller om någon annan typ av
akterförtöjning ingår, samt tillägg om service gällande el eller
färskvatten finns att tillgå.
För att eftersträva ett rättvisare system, när det gäller prissättning, är
förslaget att taxesystemet justeras enligt nedan:
19.2 Avgift per båtplats:
Akterförtöjning (boj),
Förtöjningsbom 4,0 meter
Förtöjningsbom 4,5 meter
Förtöjningsbom 5,0 meter
Förtöjningsbom 6,0 meter
Förtöjningsbom 6,0 meter gångbar
Förtöjningsbom 7,0 meter
Förtöjningsbom 8,0 meter
Förtöjningsbom 10,0 meter
Förtöjningsbom 12,0 meter

525
525
535
545
640
780
780
935
1 160
1 370

Förslaget har varit på remiss till Båtrådet och Båtsam och förslaget har
fått ett positivt bemötande.
Parkeringsavgifter, kap 20
Ingår inte i förslaget. Kommer att redovisas under hösten i den
utvärdering av parkeringsstrategin som ingår i kommunfullmäktiges
direktiv.
Taxa för laboratorietjänster, kap 21
Laboratorietjänsterna utförs till 60 % internt och externa kunder utgör
40 %, varav tjänster till Ronneby kommun utgör 20 %.
Vatten- och avloppstaxa, kap 22
Hänsyn har tagits till kommunfullmäktiges beslut från 23 april 2015
§ 73 att Va-taxan för år 2016 begränsas till en sådan nivå att det egna
kapitalet för VA ianspråktas med 3,3 mnkr.
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§ 118 forts
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter
år 2016
Från 2016 kommer intäktsökningen på 2,4 mnkr att finansiera
avdelningens ökade kapitalkostnader för genomförda investeringar i
Karlskrona vattenverk och Johannishusåsen.
Anläggningsavgift höjs med i genomsnitt 2,5 %.
Servisavgift höjs från 70 037 kr till 72 000 kr och
förbindelsepunktsavgiften höjs från 68 367 kr till 70 000 kr.
Anläggningsavgiften sänks för villafastigheter som har större tomt än
1200 kvm. För en tomt på 2000 kvm sänks avgiften med 1,2 %, för en
tomt på 3000 kvm sänks avgiften med 7,2 % och för en tomt på 4000
kvm sänks avgiften med 13,2 %.
Tomtyteavgiften år 2015 är 25,40 kr för hela tomtytan upp till
4100 kvadratmeter. En sänkning föreslås enligt en trappstegsmodell
som skulle ge fastigheter med stora tomter en lägre avgift.
Boyteavgiften höjs med 48,80 kr till 2 800 kr, lokalyteavgiften höjs med
16,70 kr till 600 kr och boyteavgiften för en- och tvåbostadsfastigheten
höjs med 314 kr till 37 000 kr.
Brukningsavgifter
Taxehöjningen på brukningsavgifterna är ca 1,6 %
Fasta avgiften per år och mätare ändras enligt nedan:
 Qn 2,5 höjs med 70 kr till 4700 kr
 Qn 6-10 höjs med 322 kr till 15 500 kr
 Qn större än Qn 10 höjs med 566 kr till 51 500 kr
Den rörliga avgiften för levererat vatten höjs med 0,50 kr till
29,50 kr per kbm.
Boyteavgiften höjs med 2 kr till 205 kr och lokalyteavgiften höjs med
1 kr till 45 kr, gäller inte en- och tvåbostadsfastigheter.
En ny avgift för pappersfaktura införs med 25 kr/faktura för att få fler att
övergå till E-faktura som är ett av kommunfullmäktiges mål.
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§ 118 forts
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter
år 2016
För en villaägare med normal årsförbrukning på 150 kbm innebär
taxehöjningen en höjd månadskostnad med 12 kr eller 144 kr/år.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2016 års taxor enligt upprättat förslag.
Yrkande
Anna Ottosson (M) yrkar avslag på föreslagen höjning gällande
anslutningsavgiften i VA-taxan.
Thomas Zeidler (M) och Birgitta Gamelius (M) yrkar bifall till
Anna Ottossons (M) avslagsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag mot Anna Ottossons (M) avslagsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs
Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som vill bifalla
Anna Ottossons (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Lotta Törnström (S), Åke Håkansson (S),
Pia Pålsson (S), Paul Cederholm (SD), Helén Olsson (SD),
Jörgen Johansson (C), Olle Hilborn (MP), Göran Karlsson (S),
Per Wimmerman (FP) och ordförande Peter Johansson (S).
Följande röstar nej: Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M) och
Birgitta Gamelius (M).
Drift- och servicenämnden beslutar med 10 ja-röster mot 3 nej-röster att
bifalla arbetsutskottets förslag.
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§ 118 forts
Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter
år 2016
Reservationer
Birgitta Gamelius (M), Anna Ottosson (M) och Thomas Zeidler (M)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen
hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att fastställa 2016 års taxor enligt upprättat förslag.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015/284 4.2.1

§ 119
Svar på remiss angående förslag till kulturkvarter i kvarteret Bonde
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet. Förslaget är föremål för remiss.
Arbetet har koncentrerats på att ta fram en övergripande bild av vad som kan
rymmas i kvarteret Bonde. Utredningen bygger på visionsrapporten från 2013
och styrgruppens slutrapport 2014, men underlaget behöver kompletteras
med en mer omfattande utredning av de olika verksamheternas behov.
I sin visionsrapport från år 2013 har styrgruppen utgått ifrån att ett framtida
kulturhus skall innehålla stadsbibliotek, konsthall, kulturskola, black box och
medborgarservice. Den totala ytan för de olika verksamheterna uppskattas till
6000 kvm.
Den nu genomförda utredningen bygger på verksamheternas innehåll och
behov. Det innebär att vissa delar som finns med i visionen för nytt kulturhus
prioriteras, medan andra skjuts på framtiden eller löses på annat sätt.
Drift-och serviceförvaltningen har inget att erinra mot förslaget angående
kulturkvarter i kvarteret Bonde.
Arbetsutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta
att meddela kommunstyrelsen att drift- och servicenämnden inte har något att
erinra mot förslaget till kulturkvarter i kvarteret Bonde.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/285 1.2.2

§ 120
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning i
Hoglands park
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att återinföra
förbudet mot cykling i Hoglands park. Istället föreslår Roland Thörnquist att
en cykelbana ska byggas runt Hoglands park.
Cykling började tillåtas i Hoglands park under våren 2015 som en del av
Cykelstrategi 2030. Anledningen till detta var att det trots det tidigare förbudet
förekom cykeltrafik genom parken. Cyklisterna upplevde detta som genare
och säkrare jämfört med att cykla längs de trafikerade gatorna, eller runt
parken, jämte parkerade bilar. Inga trafikolyckor var rapporterade inom
Hoglands park.
Drift- och serviceförvaltningen tycker att det slopade förbudet har fallit väl ut
och att det fungerar bra med cykling i parken.
Att bygga en cykelbana runt hela parken är inte aktuellt i nuläget utan
utbyggnaderna av cykelvägar följer Cykelstrategi 2030.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.
Yrkande
Olle Hilborn (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på trafikutskottets
förslag mot Olle Hilborns (MP) bifallsyrkande och finner att nämnden
beslutar enligt trafikutskottets förslag.
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§ 120 forts
Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet mot cykelåkning i
Hoglands park

Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015/286 1.2.2

§ 121
Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schakt-systemet
under del av Kungsgatan till gång- och cykelled
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att göra
tunnel-/schaktsystemet under del av Kungsgatan till gång- och cykelled med
inbjudande varm sofistikerad belysning och konstnärlig utsmyckning, helst
från alla fantastiska lokala konstnärer i kommunen.
Kostnaderna för att anlägga en sådan gång- och cykelväg blir mycket höga,
främst beroende på att den råa bergytan i tunneltaken måste kläs in i betong
av säkerhetsskäl då det finns risk för nedfallande stenar. Av denna anledning
kan drift- och serviceförvaltningen inte förorda förslaget.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015, § 90, beslutat att avslå trafikutskottets förslag.
Arbetsutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/287 1.2.2

§ 122
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Oljehamnen och Trossö
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att bygga en
gång- och cykelbro mellan Oljehamnen och Trossö. Denna gång- och
cykelbro kan vara öppningsbar som t.ex. klaffbro, vikbro, lyftbro, rullbro eller
svängbro, och vara byggd som flytelement eller mer fast konstruktion. Bron
får gärna utformas i tilltalande arkitektur med elegant utformad belysning, likt
Sölvesborgsbron. Roland Thörnquist tycker även att en arkitekttävling skall
utlysas för detta projekt.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmsta tiden
kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och förslaget kommer
att beaktas under den processen.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/288 1.2.2

§ 123
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
genomföra en kampanj för att få fler att cykla. Roland Thörnquist förslår att
kampanjen kan innehålla utdelning av reflexer, cykelhjälmar, rabatt på
cykelservice eller presentkort av olika slag som lockar fler att cykla.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030 där cykelkampanjer finns
med som en åtgärd. Förra året påbörjades arbetet med kampanjer genom
”Inga löjliga bilresor”. Till sommaren 2015 kommer kampanjen att genomföras
igen.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/289 1.2.2

§ 124
Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan byggs
om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan mellan
Parkgatan och Ronnebygatan
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att,
i samband med att västra Ronnebygatan och södra Landbrogatan byggs om,
även bygga om västra delen av Ronnebygatan med ny cykelbana som
ansluter till den nybyggda mellan Parkgatan och Ronnebygatan.
Karlskrona kommun bygger om västra Ronnebygatan till ett gångfartsområde.
Där kommer det vara tillåtet att cykla. Att bygga en separat cykelbana längs
den vägen ser förvaltningen därför ingen vinning med.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/290 1.2.2

§ 125
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
ordna Hålliwood där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med trafikljussignaler.
”Hålliwood” är en hållstång för cyklister vid trafikljussignaler som innebär att
man inte behöver hoppa av cykeln vid stopp, utan kan hålla balansen genom
att hålla i stången med ena handen. När signalen blir grön är det bara att
trampa igång igen.
Förslaget ligger helt i linje med Cykelstrategi 2030, där cykelhållare vid
trafiksignaler finns med som en åtgärd. Lämpliga placeringar är under
utredning.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/293 1.2.2

§ 126
Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser för Karlskrona kommun
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
lånecyklar som ska finnas på strategiska platser. Dessa lånecyklar kan lånas
ut för ett dygn, en helg eller en vecka. En mindre avgift tas ut för slitage och
reparationer. Hälften av lånecyklarna skulle vara möjligt att boka i förväg,
medan den andra hälften av lånecyklarna är för mer oplanerade och
spontana cykelbehov. Bland utbudet bör det också finnas barncyklar,
trehjuliga cyklar, tandemcyklar och ett antal cykelkärror. Det bör även finnas
ett antal studentcyklar för långtidslån till gäststudenter som får lånas ut
terminsvis mot en depositionsavgift.
Sedan en tid tillbaka arbetar Karlskrona kommun med en liten elcykelpool där
anställda får boka för att pröva elcykel för arbetspendling. Drift- och
serviceförvaltningen är positiv till delar av Roland Thörnquists förslag. I
Karlskrona kommuns Cykelstrategi 2030, etapp 1, finns det med att en
lånecykelsystemsutredning ska genomföras.
På flera platser där hyrcykelsystem införts är cyklarna homogena. Därför
menar drift- och serviceförvaltningen att det kommer att bli svårt, av rent
praktiska skäl, att få till en större variation i cykelutbudet vid en eventuell
cykelpool.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/294 1.2.2

§ 127
Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet vid
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan bättre utformad
och framförallt bättre trafiksäkert
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att förbättra
korsningen Arklimästaregatan och Hantverkaregatan i syfte att få den mer
trafiksäker. Huvudorsaken till att platsen upplevs farlig är att trafik till det stora
varuintaget ofta blockerar för alla trafikantslag.
Drift- och serviceförvaltningen är medveten om nackdelarna med varuintagets
placering vid den västra entrén till Wachtmeister galleria. I syfte att underlätta
för de gående är korsningen upphöjd för att signalera att fordon och gående
måste samspela om ytan.
Frågan har varit aktuell tidigare, exempelvis i ett medborgarförslag med
diarienummer TN.2013.1496.511, där kommunfullmäktige
2014-09-18 § 143 beslutade att uppdra åt drift- och servicenämnden att
upprätta en trafikplan för centrala Karlskrona, där den framtida
huvudstrukturen för gång- cykel-, kollektiv- och biltrafik läggs fast. Först efter
denna trafikplan kan vidare konsekvensutredningar för eventuella
trafikomläggningar på gatan bli aktuell.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/296 1.2.2

§ 128
Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument för
omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att upprätta
ett handlingsdokument för omledning av cykeltrafik vid vägarbeten eller
byggnadsprojekt som påverkar den ordinarie cykelvägssträckningen.
Handlingsdokumentet ska fungera som en kontrollista för att den tillfälliga
sträckan ska fungera optimalt.
Vid varje vägarbete eller bygge som påverkar trafiken upprättas en
trafikanordningsplan (TA-plan) som är en ritning över hur
trafiksäkerhetslösningen ska se ut för alla trafikantgrupper, samt för arbetarna
på platsen. En TA-plan ritas efter förhållanden på platsen och är ett krav från
kommuner och Trafikverket för att starta ett arbete.
Mer omfattande omläggningar i trafiken meddelas i lokaltidningar och på
kommunens hemsida.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN.2015/297 1.2.2

§ 129
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets nordöstra
del till Björkholmskajens gång- och cykelbana i västlig riktning
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att
komplettera cykelbanan längs Björkholmskajen.
Förslagsställaren har föreslagit denna åtgärd i ett tidigare medborgarförslag,
med diarienummer DSN.2015.318.312, där drift- och servicenämnden
beslutat föreslå kommunfullmäktige besluta 2015-06-23 DSN § 97 att avslå
medborgarförslaget. Motiveringen till beslutet lyder som följande:
I dag viker cykelvägen av från Björkholmskajen för att fortsätta runt
hotell Scandic och Fisktorget, en plats med mycket gående samt på- och
avstigning för skärgårdsbåtarna. Kompletteringar av cykelvägnätet görs
främst där det i nuläget saknas cykelväg eller där det saknas viktiga länkar.
Detta utbyggnadsbehov finns dokumenterat i Cykelstrategi 2030.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015, § 98, beslutat att avslå trafikutskottets förslag.
Arbetsutskottet beslutar föreslå drift- och servicenämnden besluta
föreslå kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN.2015/299 1.2.2

§ 130
Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i
kommunen
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
cykelambassadörer vars uppgift är att marknadsföra cykling på olika sätt, lära
ut trafikregler och trafikvett samt vara cykelambassadörer för turister. Dessa
ambassadörer ska också återkoppla cyklisters synpunkter och önskemål till
tjänstemän och politiker i kommunen.
Förslaget är helt i linje med Cykelstrategi 2030. Marknadsföring är en vital del
för att få fler att välja cykeln som transportmedel. I dagsläget finns dock inga
budgetmedel för att anställa separata cykelambassadörer som marknadsför
så som förslagsställaren önskar. Tjänstemän och feriearbetare genomför idag
kampanjer samt andra åtgärder som synliggör cykeln i kommunen i den mån
fastställd budget tillåter.
Cyklister kan med fördel använda kommunens felanmälan för att påtala fel
och brister. Synpunkter kan bl.a. lämnas på kommunens hemsida.
Trafikutskottet föreslår drift- och servicenämnden besluta föreslå
kommunstyrelsen hemställa hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses vara besvarat.
Drift- och servicenämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 15 augusti 2015 beslutat tillstyrka trafikutskottets förslag.

Drift- och servicenämnden beslutar enligt trafikutskottets förslag
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 131
Anmälan om delegeringsbeslut
Protokoll
1. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 1 september 2015
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 15 september 2015
Lokala trafikföreskrifter DSN.2015.35.511
3. 1080 2015: 106 - 109
111 - 112
Beslut
4. Disposition av 2015 års anslag för Inventarier kök till projekt
Diskmaskin, Saltkråkans förskola.
DSN.2015.541.054
5. Beslutsattestant fr.o.m. den 1 augusti 2015
DSN.2015.2.002
6. Disposition av 2015 års klumpanslag till projekt
Hjulhammar, div ombyggnader.
DSN.2015.929.286
7. Disposition av 2015 års investeringsanslag för Nybeläggningar gc-vägar
till nyanläggningar gc-vägar.
DSN.2015.938.312
8. Disposition av 2015 års anslag för Förnyelse Lekplatser/Lekredskap till
projekt Lekplatser 2015
DSN.2015.766.332
9. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen till projekt
Tillståndsansökan Bryggeriet/Hattholmen
TN.2014.1432.559
forts

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 131 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2015 års anslag för Utsmyckning/Utveckling/Konstnärlig
belysning till projekt papperskorgar.
DSN.2015.949.338

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesprotokoll

§ 132
Meddelanden
Kunskapsnämndens beslut den 27 augusti 2015
1. § 85 Beslut i ärende gällande behov av kompletterande lokalutbyggnad
för Lyckeby kunskapscentrum – LKC
DSN.2015.994.291

Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelandet.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 133
Övrigt
Anmälningsförfarande till kurser
Olle Hilborn (MP) ställer fråga om anmälningsförfarandet till kurser.
Ordförande Peter Johansson (S) informerar om principen att fördela
platserna mellan majoritet och opposition. Intresseanmälan skickas till
ordförande.
---Bjuda in revisorer till nämndsammanträde
Olle Hilborn (MP) ställer fråga om nämnden har för avsikt att tacka ja till
revisorernas erbjudande om att presentera sin verksamhet.
Ordförande Peter Johansson (S) svarar att revisorerna ska bjudas in till
ett nämndsammanträde.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 26 januari 2016
§1

Information om stadmiljöutveckling

§2

Information om ventilation i skolorna

§3

Information om Ubåtstorn vid E 22 Angöringen

§4

Validering av medarbetare på kostavdelningen, länsgemensamt projekt

§5

Lägesrapport bokslut 2015

§6

Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling

§7

Projekterings- och investeringstillstånd del av Stortorget

§8

Priser vid försäljning av måltider inom kostavdelningens verksamhetsområde
från och med den 1 januari 2016

§9

Fyllnadsval till trafikutskottet

§ 10

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på
Borgmästaregatan

§ 11

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar
längsmed Borgmästaregatan

§ 12

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar Trossö, speciellt
vid entréerna till gallerian Wachtmeister till Borgmästaregatan

§ 13

Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd

§ 14

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att ordna
cykelmotorväg från Högvakten fram till Sunna Kanal

§ 15

Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs med Skeppsbrokajen och
Handelshamnen till gång- och cykelväg

§ 16

Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Hattholmen och Skeppsbrokajen

§ 17

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om
uppsättande av fler symboler på cykelvägnätet

Sign

Sign

Sign

Blad
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§ 18

Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service
för cykelfelanmälan

§ 19

Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för elcyklar

§ 20

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 21

Meddelanden

Sign

Sign

Sign

Blad

2

Sammanträdesdatum

26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 26 januari 2016 kl. 14.00 – 16.05
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (L)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP) kl 14.00-15.55 §§1-del av 7

Ersättare

Cecilia Neuendorff (S)
Birgitta Gamelius (M)
Desiree Hoberg (V) kl 16.00-16.05 §§ 8 - 21

Närvarande ersättare

Göran Karlsson (S)
Susanne Sjöström (S)
Sven Siwe (S)
Margaretha Jonasson (SD)
Per Wimmerman (L)
Desiree Hoberg (V) kl 14.00-16.00 §§ 1-7

Tjänstemän Förvaltningschef
Ansvarig controller
Chef kostavdelningen
Områdeschef kost
Projektchef
Fastighetschef
Kommunikatör

Per Jonsson
Gun-Britt Sirbäck
Eva Wrobel
Per Sjösäter
Johan Stenér
Anders Kumlin
Tina-Mari Eriksson

Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Åke Håkansson (S)

Justerade paragrafer

§§ 1 - 21

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Åke Håkansson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

DSN 2015/2759 4.6.2

§1
Information om stadsmiljöutveckling
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Förvaltningschef för miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Hans Juhlin, informerar:
 Stortorget Karlskrona – mitt i världsarvet
 Trossöaxeln - hur förvaltar vi vårt världsarv?
 Norra Europas största torg – Torget idag, parkeringsplats?
 Stensättningen på torget – skapa en ram runt torget
 Solgatan välbesökt
 Kungastatyn - en väsentlig del i Trossöaxeln
 Bättre förutsättningar för torghandeln
 Skapa mötesplatser för människor – istället för parkeringsplats
 Trappor används gärna att sitta i
 Belysning som framhäver byggnaderna och eventuellt tunneln
__________

Sign

Sign

Sign

Blad
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Akten

DSN 2015/482 4.5.7

§2
Information om ventilation i skolorna
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Fastighetschef Anders Kumlin informerar.




Tillsyn av städning och ventilation i Karlskronas skolor
Folkhälsomyndighetens nationella projekt 2014 – 2015
Inomhusmiljön uppfyller inta alltid de regler och
rekommendationer som finns
 Elevernas hälsa
 Varför ville vi delta i projektet – Nationellet projekt, larm om
snuskiga toaletter, allergier och astma ökar, neddragning av
städning, nya allmänna råd om städning, ventilation m.m., tillsyn
på skolor ej utförd på länge
 Vad kontrollerades – Städning, ventilation, egenkontroll och
tobakstillsyn
 Projektets genomförande
 Inspektion
 Frågor om tillsyn av egenkontroll och städning - Brister i städning
 Frågor om tillsyn av ventilation - Brister i ventilation
 Brister i egenkontrollen
 Resultat - Städningen är generellt sett ok
- Mycket öppen förvaring
- Toaletter fräscha
- Storstädning/höghöjd utförs sällan
- Klassrum städas inte varje dag
- Många klagomål på ventilationen (luftkvalitet,
temperatur, drag och buller)
 Uppföljning
 Reflektioner
_________
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Sign

Sign
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Akten

DSN 2016/429 4.7.3

§3
Information om Ubåtstorn vid E 22 Angöringen
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Projektchef Johan Stenér informerar:


Uppdrag enligt kommunfullmäktiges beslut:
- Hemställa hos Försvarsmakten att överta ett komplett ubåtstorn
i samband med skrotningen av ubåt typ Näcken
- SAAB tillverkar en kopia av Näckens torn i komposit till en
kostnad av 450 000 kr och skänker detta till kommunen
- Utreda en lämplig placering, utformning, kostnader och söka
erforderliga tillstånd
- Det finns 1 mnkr i drift- och serviceförvaltningens budget
år 2015 för att genomföra projektet



Placering
- Enligt medborgarförslaget
- Föreslagen placering
__________
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Sign
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Akten

DSN 2016/438 2.7.6

§4
Validering av medarbetare på kostavdelningen,
länsgemensamt projekt
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Områdeschef kost, Per Sjösäter, informerar:





Validering inom kost och fastighet
Blekingekommunerna
Europeiska socialfonden
Mål och syfte:
- Att utveckla en långsiktig metod/modell för validering
- Att säkerställa och bekräfta yrkeskompetenser, två perspektiv
 Målgrupp för validering
 Genomförandet
__________
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Sign

Sign

Blad

8

Sammanträdesdatum

26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN 2016/430 1.4.1

§5
Lägesrapport bokslut 2015
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck informerar om ”ekonomi- och
verksamhetsrapport den 31 december 2015 för drift- och
servicenämnden”.
__________

Sign

Sign

Sign
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN 2015/2759 4.6.2

§6
Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att fastställa upprättad prioriteringslista som inriktning för nämndens
arbete.

Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Stadsmässig kvalitet är många saker: Det är ordentliga bostäder, tillgång till
arbetsplatser och utbildningsinstitutioner, effektiv transport och
inköpsmöjligheter. Det är konkreta saker som alla ska ingå i ett större
sammanhang, ett sammanhang som ska förpackas så attraktivt som möjligt.
Kännetecknet för en attraktiv stad är att människor gärna vill vistas där och
att den är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Stadens fysiska
förutsättningar spelar en stor roll i avgörandet om människor uppfattar den
som attraktiv och vill uppehålla sig där eller flytta dit. Det räcker inte längre att
bara kunna bo och arbeta i en stad. De städer som utvecklar levande och
attraktiva stadsmiljöer får en tydlig konkurrensfördel, förutom att de är mer
tillfredställande, omväxlande och mångsidiga att leva i.
Karlskrona kommun har under de senaste åren arbetat aktivt med
stadsmiljöutveckling för att skapa en attraktivare stadsmiljö.
Borgmästaregatan, Västra Ronnebygatan, Stadsmarinan och satsningarna i
Hoglands park är några exempel på detta. Som en del i detta arbete antogs
även utvecklingsplanen för Stortorget i dåvarande samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden i maj 2012, och i juni samma år biföll också
kommunstyrelsen utvecklingsplanerna. I beslutet som fattades angavs att en
etappindelning för Stortorgets utveckling skulle presenteras i ett senare
skede.
forts
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Sign

Sign
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 6 forts
Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
Under 2015 har en handelsutredning tagits fram som bland annat har kartlagt
handelns förutsättningar, förbättringsmöjligheter och framtidsutsikter i
centrum. Enligt utredningen finns det tre anledningar till varför människor
befinner sig i det offentliga rummet: meeting, moving eller market.


Meeting är när man är på en offentlig plats för att träffa andra
människor, ta en promenad eller annan form av social aktivitet.
Utpekade meetingplatser är exempelvis kungen på Stortorget,
Hoglands park, Klaipedaplatsen, Ristorgstrappan och i framtiden även
järnvägstunneln.



Moving är när man är på väg från en plats till en annan. Det viktigaste
är att passera platsen så fort och enkelt som möjligt. När man är ”på
väg” är det mycket som kan uträttas på vägen, om det är
möjligt/lämpligt. Man kan ha behov av att köpa mat med hem, fixa ett
telefonabonnemang, lämna in kläder till kemtvätt osv. Det är således
viktigt att det är enkelt, lättillgängligt och ”på vägen”. Exempel på
movingstråk är Landbrogatan och Norra Kungsgatan.



Market är orsaken till att man befinner sig på en offentlig plats då man
faktiskt vill köpa något. Det inte är attraktivt för någon som shoppar att
gå ett håll för att sedan gå samma sträcka tillbaka, utan det mest
attraktiva är att gå ett varv som har hög intensitet av butiker. För att
försärka handelsupplevelsen bör därför ett starkt
shoppingvarv/marketstråk utvecklas och det mest gynnsamma skulle
vara:
-

Ronnebygatans västra del och hela gågatan inklusive Modehuset
Kronan och Riksgallerian.
Stycket på Norra Smedjegatan mellan Ronnebygatan och
Stortorget
Hela norra långsidan på Stortorget
Rådhusgatan
Hela gågatan på Borgmästaregatan inklusive Wachtmeister
Gallerian
forts
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Sign

Sign
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 6 forts
Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
För att på ett strukturerat sätt kunna arbeta vidare med stadsmiljöutvecklingen har drift- och serviceförvaltningen tillsammans med miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunledningsförvaltningens
näringslivsenhet tagit fram en prioriteringsordning. Målsättningen är att stärka
stadens attraktionskraft genom att utveckla mötesplatser, centrumstråk, att
lyfta de historiska platserna och låta staden närma sig vattnet. Allt grundat i
framtagna utredningar – exempelvis Gehls arkitekters stadsanalys 2008 för
att tillvarata och utveckla kvaliteter, samt stärka världsarvet genom att lyfta
fram bebyggelse, folkliv och den offentliga miljön, Thorbjörn Anderssons
utveckling av Stortorget 2010 och Fisktorget 2011 till nu senast
Handelsutredningen 2015.
Tidplanen är en grov inriktning och gäller under förutsättning att nuvarande
stadsmiljöutvecklingsanslag bibehålls. Tillskjuts mer medel kan processen
snabbas på. Prioriteringen förutsätter också att samfinansiering sker med
näringslivsaktörer där möjlighet finns för att genomföras. Om nya projekt, som
inte finns omnämnda nedan, blir aktuella under processens gång kommer de
att tas upp i nämnden och avvägas mot prioriteringslistan. Stortorgets
ombyggnad är dock så pass kostsam att den med nuvarande budgetanslag
inte går att genomföra i ett projekt utan föreslås delas upp i fem etapper.
Prioriteringslista
År
2016
2016
2017

Projekt
Östra Ronnebygatan
Stortorget etapp 1
Norra Kungsgatan etapp 1- korsningen vid tunneln/Parkgatan
inklusive gångbanan längs södra sidan av Parkgatan
2017
Stortorget etapp 2 samt del av Smedjegatan
2018
Stortorget etapp 3
2019
Hantverkaregatan, från Borgmästaregatan fram till Wachtmeister
2019
Rådhusgatan
2020
Stortorget etapp 4
2021
Stortorget etapp 5
2022
Norra Kungsgatan etapp 2
2023
Borgmästaregatan ner mot Fisktorget
2024
Skeppsgossegatan till Fisktorget
2025
Fisktorget
__________
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Ansvarig controller drift- och servicenämnden
Handläggare
Akten

DSN 2015/1037 4.6.2

§7
Projekterings- och investeringstillstånd del av Stortorget
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd del av Stortorget,
2. att investeringsutgiften 3,5 mnkr finansieras ur drift- och
serviceförvaltningens budget för stadsmiljöförnyelse för 2016, samt
3. att utöka drift- och servicenämndens budgetram för täckning av ökade
drift- och kapitalkostnader med 91 000 kronor för år 2016 och med
helårseffekt 2017 med 207 000 kronor.
Yrkande
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 3
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Vid arbetsutskottets sammanträde den 8 december 2015 § 129
utgick ärendet.
Vid drift- och servicenämndens sammanträde den 27 oktober 2015 § 140
återremitterades ärendet.
Projektchef Johan Stener föredrar ärendet.
Ärendet
En del i stadsmiljöutvecklingen är omgestaltning av Stortorget.
Omgestaltningen kommer att följa planen för Stortorget som togs fram
2010. Omgestaltningen kommer att ske etappvis. Syftet med den första
etappen är att skapa en mötesplats och en plats där människor vill uppehålla
sig runt Karl XI-statyn på torget. Detta ska ske genom att ersätta planteringen
med en stensatt trappa.
forts
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 7 forts
Projekterings- och investeringstillstånd del av Stortorget
Planen är att ombyggnaderna ska utföras under våren 2016 och vara klara
senast i juli 2016.
Både cityfastighetsägarna och den framtagna handelsutredningen pekar på
att åtgärder på Stortorget är viktiga och ska prioriteras.
Investeringen runt Karl XI-statyn är kalkylerad till 3,5 mnkr. Projektet
finansieras med 3,5 mnkr ur drift- och serviceförvaltningens
inversteringsanslag för stadsmiljöförnyelse för 2016.
Projekteringen upphandlas genom ramavtal och entreprenaden upphandlas
som en generalentreprenad. Tillkommande drift- och kapitalkostnader
finansieras med utökad ram.
__________
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Sign
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Handläggare
Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN 2015/3131 2.14.1

§8
Priser vid försäljning av måltider inom kostavdelningens
verksamhetsområde från och med den 1 januari 2016
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna priser vid försäljning av måltider i drift- och
serviceförvaltningens kök, enligt upprättad skrivelse.

Ärendet
Beslutsärenden gällande prishöjningar i kostverksamheten delas mellan
äldrenämnden och drift- och servicenämnden när det gäller kök inom
äldreförvaltningens verksamhetsområden. Delningen sker såtillvida att
äldrenämnden tar beslut rörande biståndsbedömda avgifter, varvid drift- och
servicenämnden tar beslut rörande avgifter och priser uttagna vid försäljning i
köken.
Samordning sker mellan äldreförvaltningen och drift-och serviceförvaltningen
så att uttagna priser blir desamma för pensionärer oavsett om det finns ett
biståndsbeslut eller ej.
Drift- och servicenämnden tar även beslut angående prissättning av gästsamt personalmåltider i kostavdelningens kök inom kunskapsförvaltningens
verksamhetsområde.
__________
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Löneavdelningen
Den valda
Akten

DSN 2016/457 1.2.5

§9
Fyllnadsval till trafikutskottet
Drift- och servicenämnden beslutar
att välja Sven Siwe (S) som ersättare i trafikutskottet.

Fyllnadsval till trafikutskottet görs då Jens Sjösten (S) avsagt sig sina
uppdrag i drift- och servicenämnden och dess trafikutskott.
Ordförande Peter Johansson (S) föreslår Sven Siwe (S) att efterträda
Jens Sjösten (S) som ersättare i trafikutskottet.
__________
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1967 1.2.2

§ 10
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på
Borgmästaregatan
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 5
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 68
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i anslutning
till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya
cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av nya
cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas som ett
hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
________
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2185 1.2.2

§ 11
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar
längsmed Borgmästaregatan
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 6
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 69
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i anslutning
till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya
cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 st. utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av nya
cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas som ett
hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
________
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2199 1.2.2

§ 12
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar Trossö,
speciellt vid entréerna till gallerian Wachtmeister till Borgmästaregatan
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 7
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § § 70
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
placerar fler cykelparkeringar på Borgmästaregatan och speciellt i anslutning
till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya
cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 st. utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av nya
cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas som ett
hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
________
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26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
akten

DSN 2015/1953 1.2.2

§ 13
Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 8
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 71
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
bildar ett cykelråd som bland annat bör ha representanter som
cykelanvändare, beslutsfattare och tjänstemän med flera. Rådet bör utveckla
och förvalta kommunens cykelstrategi och ta fram planeringsunderlag och
skötselplaner.
De tjänstemän som arbetar med cykelstrategin i förvaltningen har en dialog
med politikerna i trafikutskottet som är väl insatta och engagerade i
cykelstrategin. De synpunkter som kommer in från allmänheten beaktas och
besvaras och vidarebefordras vid behov till berörda politiker. Förvaltningen
ser i dagsläget inte att ett cykelråd skulle förbättra detta arbete.
________
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1961 1.2.2

§ 14
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att ordna
cykelmotorväg från Högvakten fram till Sunna Kanal
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 9
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 72
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
beslutar om att ordna ett snabbt cykelstråk från Högvakten, genom tunneloch schaktsystemet till östra sidan av Hoglands park. Därefter ska denna
cykelmotorväg gå längs Österledens västra sida, Ekorrvägens östra sida,
Gamla Infartsvägens västra sida fram till Sunna kanal.
Förslaget på en cykelmotorväg är intressant och ligger i linje med
förvaltningens tankar. Kostnaderna för att anlägga en cykelväg genom
tunneln blir dock mycket höga, främst beroende på att den råa bergytan i
tunneltaken måste kläs in i betong av säkerhetsskäl då det finns risk för
nedfallande stenar. Av denna anledning kan drift- och serviceförvaltningen
inte förorda förslaget. Vad gäller övrig sträckning på cykelmotorvägen är den
rimlig, dock finns det andra sträckor som är prioriterade att åtgärdas innan en
cykelmotorväg blir aktuell.
________
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1965 1.2.2

§ 15
Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs med Skeppsbrokajen
och Handelshamnen till gång- och cykelväg
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 10 beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 73
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun gör
kajen längs med Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och cykelväg
eftersom det är en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas. Befintlig cykelväg
finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett genare stråk. Det
pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en cykelväg skulle
försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns cykelväg längs vägen
prioriterar förvaltningen inte en cykelväg även längs vattnet.
________
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1978 1.2.2

§ 16
Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro mellan
Hattholmen och Skeppsbrokajen
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 11
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 74
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun tar
beslut om att bygga en gång- och cykelbro mellan Hattholmen och
Skeppsbrokajen. Bron bör vara öppningsbar för att inte utesluta någon
båttrafik.
Förslaget ligger i linje med förvaltningens tankar. Under den närmaste tiden
kommer ett planprogram för Hattholmen att påbörjas och förvaltningen
kommer ha förslaget i åtanke vid framtida planering.
________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1973 1.2.2

§ 17
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om
uppsättande av fler symboler på cykelvägnätet
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 12
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 75
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun tar
beslut om att göra fler marksymboler för cykling och gående samt fylla i de
som genom slitage försvunnit, framförallt på kombinerade gång- och
cykelvägar.
Drift- och serviceförvaltningen kommer att se över användandet av
marksymboler på hela nätet framöver. Eftersom symbolerna lätt slits av driftoch underhållsmaskiner samt utgör en viss halkrisk utreder andra kommuner
alternativa sätt att göra marksymboler mer hållbara, vilket också är intressant
för vår kommun.
________

Sign

Sign

Sign

Blad

24

Sammanträdesdatum

26 januari 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1951 1.2.2

§ 18
Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service
för cykelfelanmälan
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 13
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 76
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar en speciell service för cykelfelanmälan. En service där anmälan
åtgärdas direkt och det kan vara till exempel glassplitter eller annat hinder
som kan leda till olyckor.
Idag går det att felanmäla genom en app till smartphone, genom formulär på
hemsidan, samt genom att ringa om det är akut. Felanmälan åtgärdas så fort
det är möjligt. Förvaltningen ser i dagsläget inget behov av att göra en
specifik service eller felanmälan som sköter enbart cykelrelaterade frågor.
________
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Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1947 1.2.2

§ 19
Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för elcyklar
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses vara besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 13 januari 2016 § 14
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 7 december 2015 § 77
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår i sitt medborgarförslag att Karlskrona kommun
ordnar laddningsstationer för elcyklar, som ett led i att få fler att välja cykeln
som transportmedel. Laddningsstationerna för elcyklar bör vara
väderskyddade och försedda med solceller.
Förslaget är i linje med Cykelstrategin. Förvaltningen utreder lämpliga platser
och utformning av väderskyddade cykelparkeringar men det är en kostsam
investering, varför det övervägs noga. Ska det dessutom till en elinstallation
så ökar kostnaden. I framtiden tros dock behovet av laddplatser öka även för
elcyklar, varför förvaltningen har förslaget i åtanke vid framtida planering.
________
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§ 20
Anmälan om delegeringsbeslut
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

Protokoll
1. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 7 december 2015
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 13 januari 2016
Lokala trafikföreskrifter DSN 2015/318 4.6.5
3. 1080 2015: 142 – 149
1080 2016: 1 - 2
Beslut
4. Disposition av 2015 års anslag klumpanslag för fastighetsverksamhet,
140 000 kr till projekt Aspö skola, Trollstugan, inst. ventilation
DSN 2015/821
5. Disposition av 2014 års anslag för energibesparande åtgärder/utfasning
oljeanläggningar, 990 000 kr till projekt Rosenhills förskola, Värme och
SRÖ
DSN 2015/1177
6. Disposition av 2014 års anslag för energibesparande åtgärder/utfasning
oljeanläggningar, 990 000 kr till projekt Rödebyskolan, N Paviljongen,
Värme och SRÖ
DSN 2015/1178
7. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen,
200 000 kr till projekt Asfaltering Hamnar
TN.2014.1549.500
forts
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Sign

Sign
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§ 20 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
8. Disposition av 2015 års anslag för Klumpanslag Hamnen,
750 000 kr till projekt Hansa
DSN 2015/2744
9. Beslutsattestant fr.o.m. den 7 december 2015
DSN.2015.27.002
10. Disposition av 2015 års anslag för Utsmyckning/Utveckling/
Konstnärlig belysning, 300 000 kr till Konstnärlig Utsmyckning
DSN 2015/2668
11. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet,
50 000 kr till projekt LKC, sophus
DSN 2015/2837
12. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet,
55 000 kr till projekt LKC, bussfållor och staket
DSN 2015/2338
13. Disposition av 2015 års anslag för tillgänglighetsanpassningar,
250 000 kr till projekt Lekplats Monsunen
DSN 2015/3029
14. Disposition av 2015 års anslag för tillgänglighetsanpassningar,
55 000 kr till Idrottshallen div. ombyggnader. Avser räcke runt plattform
för rullstol.
DSN 2015/3030
15. Disposition av 2015 års klumpanslag för fastighetsverksamhet,
55 000 kr till projekt Tullskolan, förråd
DSN 2015/2393
__________
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§ 21
Meddelanden
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 25.

Kommunfullmäktiges beslut den 19 november 2015
1. § 189 Svar på medborgarförslag om att västra delen av Ronnebygatan
byggs om med ny cykelbana som ansluter till planerade cykelbanan
mellan Parkgatan och Ronnebygatan
DSN 2015/2816
2. § 193 Svar på medborgarförslag om att förbättra och göra närområdet
vid korsningen Arklimästaregatan och Hantverkargatan bättre utformad
och framförallt bättre trafiksäkerhet
DSN 2015/2808
3. § 195 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar att
genomföra en kampanj för att få fler att börja cykla
DSN 2015/2815
4. § 198 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att komplettera cykelbanan med en sträckning från Fisktorgets
nordöstra del till Björkholmens gång- och cykelbana i västlig riktning
DSN 2015/2814
5. § 199 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att ordna ”Hålliwood” där cykelbanor möter trafikkorsningar med
trafikljussignaler
DSN 2015/2809
6. § 200 Svar på medborgarförslag om att ordna cykelambassadörer i
kommunen
DSN 2015/2810
forts
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§ 21 forts
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 19 november 2015
7. § 201 Svar på medborgarförslag om att ordna lånecyklar för uthyrning på
strategiska platser i Karlskrona kommun
DSN 2015/2812
8. § 203 Svar på medborgarförslag om att upprätta ett handlingsdokument
för omledning av cykeltrafik vid t.ex. vägarbeten
DSN 2015/2813
9. § 204 Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Oljehamnen och Trossö
DSN 2015/2807
10. § 210 Förslag till förändrad tidplan för uppföljningar för verksamhets- och
ekonomistyrning för 2016
DSN 2015/2821
11. § 211 Förslag till taxor för drift- och servicenämndens verksamheter
2016
DSN 2015/2820
12. § 213 Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
DSN 2015/2817
Kommunstyrelsens beslut den 24 november 2015
13. § 362 Revidering av finansiella riktlinjer för Karlskrona kommun
DSN 2015/2818
14. § 364 Anvisningar för uppföljning 2016
DSN 2015/2819
Kunskapsnämndens beslut den 26 november 2015
15. § 124 Arbetsmiljöärende AML 6 kap § 6 a Jämjö kyrkskola, med förslag
till åtgärd
DSN 2015/2805
16. § 125 Förslag till beslut utifrån Arbetsmiljöanmälan 6 kap. § 6 a AML,
Hästöskolan
DSN 2015/2806 2.8.2
forts
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§ 21 forts
Meddelanden
Kommunfullmäktiges beslut den 10 december 2015
17. § 222 Svar på medborgarförslag om att göra tunnel/schaktsystemet
under del av Kungsgatan till gång- och cykelled.
DSN 2015/3174 1.2.2
18. § 224 Svar på medborgarförslag om att återinföra förbudet om
cykelåkning i Hoglands park
DSN 2015/3173 1.2.2
19. § 226 Kommunala val
DSN 2015/3175 1.2.5
20. § 231 Kostnadsreducering år 2016 och 2018 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
DSN 2015/3170 1.4.1
21. § 233 Projekterings- och investeringstillstånd för uppförande av ny
kompletterande fullmåttshall i Vedeby
DSN 2015/3171 4.5.2
22. § 235 Ändrad organisatorisk tillhörighet för kansliavdelningen
DSN 2015/3172 1.9.1
23. § 236 Fastställelse av reglementen för drift- och servicenämnden samt
kommunstyrelsen med anledning av ändrad organisatorisk tillhörighet
för kansliavdelningen
DSN 2015/3168 1.3.1
24. § 240 Förslag till förändringar av bestämmelser för ersättningar till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
DSN 2015/3169 2.2.2
25. § 242 Uppföljning per den 31 oktober 2015 för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
DSN 2015/1163 1.4.1
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 17 februari 2016
§ 22

Information om Pottholmsprojektet

§ 23

Enkätundersökning - Måltider inom äldreförvaltningens och
funktionsstödsförvaltningens verksamhetsområde

§ 24

Sinande brunnar

§ 25

Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för drift- och
servicenämnden

§ 26

Internkontrollplan 2016 för drift- och servicenämnden

§ 27

Bidrag till vägföreningar

§ 28

Återremiss från kommunfullmäktige i ärende om konsumentvägledning

§ 29

Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut

§ 30

Revidering av drift- och servicenämndens sammanträdesplan 2016

§ 31

Svar på medborgarförslag om att ta fram flytande tömningsstationer för
båttoaletter

§ 32

Svar på medborgarförslag om att utforma mötet mellan gång- och cykelväg
och entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt

§ 33

Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen

§ 34

Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj

§ 35

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar, speciellt vid
Wachtmeister galleria

§ 36

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 37

Meddelanden

§ 38

Övrigt
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Plats och tid Samlingslokalen, Elinebergs äldreboende, Rödeby
onsdag den 17 februari 2016 kl. 09.00 – 17.50
Ajournering kl. 09.03 – 14.00
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (L)
Anna Ottosson (M) kl 11.10-17.50 §§ 22-38

Ledamöter

Lotta Törnström (S) kl 09.00-12.30
Åke Håkansson (S) kl 10.10-17.50 §§ 22-38
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S) kl 13.00-17.50 §§ 22-38
Thomas Zeidler (M)
Helén Olsson (SD) kl 09.08-17.50 §§ 22-38
Olle Hilborn (MP) kl 09.00-17.44
§§ 22 - del av § 38

Ersättare

Cecilia Neuendorff (S) kl 09.00-17.02
§§ 22 - del av § 25
Susanne Sjöström (S) kl 14.00-17.02
§§ 22 - del av § 25
Birgitta Gamelius (M) kl 14.00-17.50 §§22-38
Sven Siwe (S) kl 17.23-17.50 §§ 26-38
Per Wimmerman (L) kl 17.23-17.50 §§ 26-38

Närvarande ersättare

Susanne Sjöström (S) kl 09.00-14.00
Sven Siwe (S) kl 09.00-17.23 §§ 22-25
Birgitta Gamelius (M) kl 09.08 – 14.00
Per Wimmerman (L) kl 09.00-17.23 §§ 22-25
Desiree Hoberg (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Fastighetschef
Gatu/parkchef
Hamnchef
IT-chef
Chef kompetenscenter
Chef kostavdelningen
Chef logistikavdelningen
Chef löneavdelningen
Projektchef
VA-chef
HR-specialist
Kommunikatör
Kostchef
Sign

Sign

Sign

Per Jonsson
Anders Kumlin
Karl-Johan Svärd
Bo Lindsjö
Kristina Fridensköld
Marika Persson
Eva Wrobel
Kent Lindström
Ulrika Svensson
Johan Stenér
Kenneth Johansson
Sussie Rantil
Tina-Mari Eriksson
Gull-Britt Nilsson
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Sekreterare

Birgitta Dahl

Utses att justera

Pia Pålsson (S)

Justerade paragrafer

§§ 22 - 38

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Pia Pålsson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________

Sign

Sign

Sign

februari 2016

Sammanträdesdatum

Blad

17 februari 2016

4

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

DSN 2015/1315 2.6.1

§ 22
Information om Pottholmsprojektet
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Projektledare Anders Jaryd informerar.
Här skapas Pottholmen – en ny stadsdel vid havet
https://karlskrona.se/pottholmen
 Beslutade namn
 Föreningarnas Hus
 Rivning Strandgården
 Projekteringsläge
 Tidsplan
 Kärnhem
 Konstprogram
 Kommunikationsplan
 Real Holding
__________
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Akten

DSN 2016/277 2.14.1

§ 23
Enkätundersökning - Måltider inom äldreförvaltningens och
funktionsstödsförvaltningens verksamhetsområde
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Chef för kostavdelningen Eva Wrobel och kostchef Gull-Britt Nilsson
informerar.
Drift- och serviceförvaltningen har under december 2015 genomfört
en enkätundersökning av de måltider som serveras i
äldreförvaltningens verksamhetsområde samt inom funktionsstödsförvaltningen.
Enkäten har vänt sig till brukare på särskilt boende, brukare som får
mat via matdistribution, brukare i daglig verksamhet, samt till gäster i
restaurangerna.
I samverkan med respektive förvaltning har enkäterna distribuerats ut
till brukare inom respektive verksamhetsområde.
Resultatet av enkäten redovisas övergripande för kostenheten fördelat
på särskilt boende, matdistribution och restaurangerna. Resultatet per
kök finns att tillgå.
Analys av resultatet och eventuella åtgärder görs i samverkan med
äldreförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.
__________
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Akten

2016/911 4.14.2

§ 24
Sinande brunnar
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Va-chef Kenneth Johansson informerar om sinande brunnar
i Karlskrona kommun, Saleboda, Spjutsbygd, Jämjö och Fågelmara.
Nya brunnar ska borras omgående.
__________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN 2015/282 1.4.1

§ 25
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för driftoch servicenämnden
Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
1. att godkänna drift- och servicenämndens årsredovisning
2015-12-31 i enlighet med upprättade handlingar, samt
2. att överlämna drift- och servicenämndens årsredovisning
2015-12-31 till kommunstyrelsen och revisionen för handläggning.
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
3. att godkänna redovisade investeringsprojekt överstigande 5 mnkr.
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
4. att godkänna redovisad måluppfyllelse för 2015 i enlighet med upprättade
handlingar, 22 av 35 SMARTA mål är uppfyllda,
5. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2015-12-31 från
pågående investeringsprojekt motsvarande 52 074 000 kronor
(År 2014 = 65 064 000kronor) för att slutföra projekten,
6. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2015-12-31 från ej
påbörjade investeringsprojekt motsvarande 25 503 000 kronor
(År 2014 = 16 130 000 kronor), samt
7. att överföra investeringsmedel som inte upparbetats 2015-12-31 från
VA-avdelningens avslutade investeringsprojekt motsvarande
2 753 000 kronor.
Ordförande Peter Johansson (S) informerar att förvaltningens förslag
(tjänsteskrivelsens attsats nr 5) utgår, då den beslutades av
kommunfullmäktige den 23 april 2015 § 73.
forts
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§ 25 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för driftoch servicenämnden
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 17
beslutat att ärendet är berett.
Förvaltningschef Per Jonsson, fastighetschef Anders Kumlin, gatu/parkchef
Karl-Johan Svärd, hamnchef Bo Lindsjö, IT-chef Kristina Fridensköld, chef för
kompetenscenter Marika Persson, chef för kostavdelningen Eva Wrobel,
chef för logistikavdelningen Kent Lindström, chef för löneavdelningen
Ulrika Svensson, projektchef Johan Stenér, VA-chef Kenneth Johansson och
HR-specialist Sussie Rantil föredrar ärendet.
Ärendet
Flyktingmottagandet
Förvaltningen är mycket involverad i arbetet med att ta emot flyktingar. Det är
framför allt fastighetsavdelningen och kostavdelningen som har ett stort
löpande engagemang, men även IT och logistik är berörda. Förvaltningens
kostnader för 2015 på 2,8 mnkr är uppbokade som fordran mot
Migrationsverket.
Måluppföljning
Kommunfullmäktige fastställde den 11 december 2014 mål för 2015
i samband med budget och plan för åren 2015 - 2017.
Enligt direktiven från kommunstyrelsen skall nämnd som omfattas av ett mål,
fastställa mål som tydligt relaterar till målet från kommunfullmäktige.
Nämndens målformulering skall vara av karaktären SMARTA mål
(specificerade, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och
ansvarsfördelade). Drift- och servicenämnden fastställde den 24 mars 2015
aktiviteter kopplade till kommunfullmäktigemålen.
Uppföljning av målen skall redovisas till kommunfullmäktige i
delårsuppföljningar och årsbokslut.
Kommunfullmäktige har antagit 20 mål för drift- och servicenämndens
verksamheter för 2015 som styr mot god ekonomisk hushållning.
Förvaltningen har tagit fram 35 SMARTA mål och 22 är uppfyllda med årets
aktiviteter, Lägesrapport lämnas för varje mål.
forts
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§ 25 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för driftoch servicenämnden
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive
VA-verksamheten uppgår till 149,8 mnkr. VA-verksamheten har
ett resultatkrav på 0 mnkr.
Ekonomiskt utfall och årets händelser
Budgetavvikelse 2015 +0,5 mnkr för drift- och serviceförvaltningens
verksamheter exklusive VA-verksamhet.
Avdelningarnas budgetavvikelse 2015
Centrala verksamheter +0,6 mnkr
Fastighetsavdelningen +1,2 mnkr
Gata/parkavdelningen +1,7 mnkr
Hamnavdelningen -4,9 mnkr
IT-avdelningen +1,3 mnkr
Kansliavdelningen -0,1 mnkr
KKC och kundservice +1,0 mnkr
Kostavdelningen -1,6 mnkr
Logistikavdelningen -0,3 mnkr
Löneavdelningen +0,3 mnkr
Redovisningsavdelningen +1,3 mnkr
De större budgetavvikelserna för perioden kommenteras avdelningsvis.
Övergripande centrala verksamheters budgetavvikelse på +0,6 mnkr beror på
att:
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning till
pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats.
 Konsulttjänster har anlitats i mindre omfattning än budgeterat.
 Högre personalkostnader med anledning av kommunens förändrade
förvaltningsorganisation.
 Högre kostnader för politisk verksamhet än budget med anledning av
förändrat regelverk.
De större budgetavvikelserna för fastighetsavdelningens budgetavvikelse på
+1,2 mnkr är:
 Förstudie ny handbollsarena, 542 tkr, blir inget kommunalt
investeringsprojekt, kommunledningsförvaltningen beslutade att lägga
förstudiekostnaderna på fastighetsavdelningen.
forts
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§ 25 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för driftoch servicenämnden










Planerat underhåll, -6,4 mnkr, beror på att fler underhållsprojekt har
genomförts för perioden än budgeterat, tack vare positiva
budgetavvikelser på media. Bland annat har 2,7 mnkr lagts på
två större, ej planerade, underhållsprojekt: upprustning Idrottshallen
1,9 mnkr och upprustning Västra Mark 0,8 mnkr.
Värme/el understiger budget med 11,9 mnkr, varav värme 6,4 mnkr
och el 5,5 mnkr. De avgörande faktorerna till avvikelsen är det dagliga
energieffektiviseringsarbetet, den yttre klimatpåverkan samt lägre
driftskostnader, med anledning av investeringar i energi- och
underhållsprojekt. Antalet graddagar är lägre för 2015 jämfört med
normalårets. Hyresintäkter -0,6 mnkr, lösen av återstående restvärde
avseende investeringen i Rådhuset, Domstolsverket 2011.
Externa hyreskostnader -4,8 mnkr, engångskostnader och
utökad inhyrning för att lösa kommunens ökade behov av
verksamhetslokaler.
Akut underhåll -3,2 mnkr, fler akuta åtgärder än budgeterat.
Akut underhåll svårbudgeterat men i nivå med senaste åren.
Byggledning, arbete, budgetavvikelse -0,7 mnkr
Ej debiterbar tid för projektledarnas många utredningsuppdrag,
främst för kunskapsförvaltningen och deras utökade lokalbehov
både avseende skol- och förskolelokaler.
Kapitalkostnader +5,5 mnkr, effekter från Domstolsverkets lösen av
återstående restvärde från den investering som gjordes 2011, samt
eftersläpning i planerade investeringsprojekt.

Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +1,7 mnkr beror till stor del på:
 Två långtidssjukskrivna på parkenheten, samt ej återbesatt
gatuingenjörstjänst på gatuenheten, har medfört lägre
personalkostnader med 1,9 mnkr för avdelningens planeringsfunktion.
 Verksamheterna väghållning/gatuparkering/industrijärnväg på
+0,7 mnkr beror på den milda vintersäsongen och högre
parkeringsintäkter än budgeterat.
 Avvikelsen på -0,6 mnkr för verksamheterna parkområden/ lekplatser/
bad/ camping är kopplat till större reparationer och underhållsinsatser
på badplatser.
 Trafikbelysningens avvikelse på +0,35 mnkr är hänförligt till
utförda energieffektiviserande investeringar, som medfört minskad
elförbrukning.
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§ 25 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för driftoch servicenämnden


OSA-verksamhetens avvikelse på -0,7 mnkr för är kopplat till ändrade
rutiner för bokföring av semesterlönekostnader enligt BEA-avtal.
Ändringarna kommer ej påverka resultat framgent.

Hamnavdelningens budgetavvikelse på -4,9 mnkr beror på:
 Den negativa budgetavvikelsen beror på att avtal inte har kunnat
upprättas med operatör för sjöfarten gällande fartyg, samt gods som
anlöper eller passerar kommunens hamnområde. Med anledning av
detta har inte effektiviseringskravet från kommunfullmäktige på
5 mnkr kunnat verkställas under 2015.
IT-avdelningens budgetavvikelse på +1,3 mnkr beror på att:
 Intäkterna för perioden har understigit budgeterade intäkter med
anledning av minskade volymer och förändrad prismodell.
 Lägre personalkostnader än planerat beroende på en vakans som inte
tillsatts under perioden, samt partiella ledigheter.
 Lägre licenskostnader under året på grund av nya bättre avtalsvillkor.
Kansliavdelningens budgetavvikelse på -0,1 mnkr beror på:
 Den negativa budgetavvikelsen hänförs till att kansliavdelningen fått
kostnader för material som ankomststämplar och akter, vilket tidigare
belastat förvaltningarna.
Karlskrona Kompetenscenter (KKC) och Kundservice budgetavvikelse
på +1,0 mnkr beror på:
 En deltidstjänst hos KKC som varit vakant
 Lägre kostnader inom husrådet och kundservice än budgeterat.
 Ingen vikarie vid korttidsfrånvaro
Kostavdelningens budgetavvikelse på -1,6 mnkr beror på:
 Reducering av debiteringskostnaden till äldreförvaltningen med
anledning av att årets producerade volym understigit 2 % mot budget,
0,5 mnkr.
 Merkostnad för ordinarie personals övertid/fyllnadstid på vissa kök där
antalet ätande ökat.
 Ökade kostnader på 0,8 mnkr för kunskapsnämndens volymökning
på 1,8 %. Justering görs enligt nuvarande debiteringsmodell vid
volymförändring större än +/- 2 %.
forts

Sign

Sign

Sign

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Blad

17 februari 2016

12

Sammanträdesprotokoll

§ 25 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015 för driftoch servicenämnden
Logistikavdelningens budgetavvikelse på -0,3 mnkr beror på:
 Dubbel lokalkostnad, samt kostnad för lokalanpassning med anledning
av Tryckeriets flytt som ingår i projekt Administrativa processer,
180 tkr.
 Utebliven intäkt för skanning av inkommande postflöden, 150 tkr.
Löneavdelningen budgetavvikelse på +0,3 mnkr beror på:
 Lägre personalkostnader än budgeterat, med anledning av
sjukfrånvaro och partiella ledigheter.
Redovisningsavdelningens budgetavvikelse på +1,3 mnkr beror på:
 Lägre personalkostnader med anledning av långtidssjukskrivning och
partiella ledigheter som inte kunnat ersättas.
 Uteblivna utbildningskostnader, med anledning av att avdelningens
utvecklingsprojekt som drivits tillsammans med ekonomisystemsleverantören lagts ner. Systemleverantören Aditro har köpts upp av
annan leverantör, Visma, och i nuläget har kommunen inget besked
om vilka arbetsinsatser som kommer att krävas från kommunen, vid
övergång till Vismas system.
Budgetavvikelse för VA-verksamheten på + 3,7 mnkr:
 Den positiva avvikelsen inom konsumtionsavgifter och administration
består av ett överskott på ca 5 mnkr avseende förbrukningsavgifter
och ca 1 mnkr i överskott avseende anslutningsavgifter.
 Räntekostnaderna blev 4,2 mnkr lägre än budget.
 Med anledning av de positiva avvikelserna på finans och
konsumtionsavgifterna kunde insatserna för planerat underhåll och
förnyelse på vatten och avlopp öka med 6,7 mnkr mot budget.
Investeringar
Investeringsredovisningen inkluderar begärda medel från 2014
i enlighet med hemställan till kommunfullmäktige i tekniska
förvaltningens och serviceförvaltningens bokslut den
31 december 2014.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2015 uppgår
till 73,6 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
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§ 25 forts
Årsrapport med ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2015
för drift- och servicenämnden
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen år 2015
uppgår till 409,8 mnkr.
Total upparbetad utgift för de 73 pågående investeringsprojekten
är 197,6 mnkr och drift- och serviceförvaltningen hemställer om att
kvarvarande investeringsmedel på 52,1 mnkr förs över till 2016 för
att färdigställa de pågående projekten.
19 investeringsanslag har inte tagits i anspråk under 2015 och
18 av dessa begärs över till 2016 för genomförande under 2016.
Under 2015 har 118 investeringsprojekt avslutats för en total
investeringsutgift på 118,3 mnkr, med en positiv budgetavvikelse
på totalt 13,1 mnkr.
Personal
Personalnyckeltal
Drift- och serviceförvaltningens tillsvidareanställda med
månadslön har minskat med 1 till 536 medarbetare, jämfört med
motsvarande period 2014. Av dessa är 297 kvinnor och 239 män,
omräknat till 509,2 årsarbetare (=heltider) varav 274,3 kvinnor och
234,9 män. Förvaltningen har dessutom 20 visstidsanställda med
månadslön, varav 8 kvinnor och 12 män, samt 14 tjänster inom
OSA (offentligt skyddat arbete).
Det antal medarbetare som anges för åren 2013 och 2014 avser
tidigare tekniska förvaltningen och serviceförvaltningen. Den stora
minskningen av antalet medarbetare beror på att
controllerenheten, kommunhälsan och HR (Human Resources)
flyttats över från serviceförvaltningen till kommunledningsförvaltningen i slutet av 2014.
Förvaltningen har 2 pågående rekryteringar.
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen
den 8 februari 2016.
__________
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunrevisionen
Avdelningschefer drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN 2016/506 1.5.2

§ 26
Internkontrollplan 2016 för drift- och servicenämnden
Drift- och servicenämnden beslutar
1. att fastställa plan för intern kontroll 2016 i enlighet med upprättad
handling, samt
2. att uppdra till förvaltningschefen att vidareutveckla planen för intern
kontroll.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 18
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet.
Ärendet
Kommunens nämnder ska senast i februari månad varje år fastställa en plan
för intern kontroll.
Förvaltningen föreslår att nämndens plan för intern kontroll 2015 också
fastställs som giltig för 2016.
Den interna kontrollens olika moment behöver dock utvecklas ytterligare i
såväl beskrivningen av vilket moment som avses och också hur kontrollen
ska genomföras.
__________
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Nättraby Vägförening
Rödeby Vägförening
Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN 2016/223 4.6.4

§ 27
Bidrag till vägföreningar
Drift- och servicenämnden beslutar
att utbetalning av vägbidrag för 2015 justeras enligt höjning av
Driftindex väghållning från år 2008 till 2015.
Yrkande
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 19
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Efter arbetsutskottets sammanträde har gatu/parkchef Karl-Johan Svärd
inkommit med en ny tjänsteskrivelse i ärendet avseende
ett ekonomiskt förtydligande.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd föredrar ärendet.
Ärendet
Vägföreningarna i Nättraby och Rödeby har i en skrivelse till kommunen yrkat
att de kommunala bidragen till vägföreningar skall räknas upp med
entreprenadindex från senaste höjningen. Bidragen har ej indexuppräknats
sedan år 2008.
Vägbidrag som utbetalas av Trafikverket räknas upp med Driftindex
väghållning och drift- och serviceförvaltningen anser därför att det är
Driftindex väghållning som skall tillämpas även för utbetalning av
kommunalt vägbidrag.
Driftindex väghållning har höjts 14 % mellan 2008 och 2015.
Sedan år 2008 har 1 470 tkr per år betalats ut i vägbidrag till större
vägföreningar. 14 % indexuppräkning ger en höjning på 206 tkr och skulle
medföra att utbetalning av vägbidrag till större vägföreningar år 2015 blir
1 676 tkr.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN 2015/1165 3.3.2

§ 28
Återremiss från kommunfullmäktige i ärende om konsumentvägledning
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
att kommunstyrelsens förslag den 1 september 2015 § 213
till kommunfullmäktige kvarstår oförändrat.
Reservation
Olle Hilborn (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Anna Ottosson (M) yrkar på att förlänga avtalet med Konsument Södra
Småland genom att inte säga upp avtalet innan den 30 juni 2016.
Olle Hilborn (MP) yrkar
1. att utreda hur en konsumentvägledning i Karlskrona kommuns egen regi
kan utformas och i den utredningen särskilt beakta hur proaktiv
konsumentverksamhet utförs; effektiv samordning med skuldsanering; och
hållbar konsumtion lyftas fram, samt
2. att i väntan på utredningens genomförande behålla nuvarande avtal.
Ordförande Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Helén Olsson (SD) yrkar bifall till Olle Hilborns (MP) ändringsyrkande.
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag om att säga upp avtalet med Konsument Södra Småland mot Anna
Ottossons och Olle Hilborns yrkande om att förlänga avtalet och finner att
drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordförande Peter Johansson (S) proposition på Olle Hilborns
(MP) yrkande, attsats 1, om att utreda hur en konsumentvägledning i
Karlskrona kommuns egen regi kan utformas och i den utredningen särskilt
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§ 28 forts
Återremiss från kommunfullmäktige i ärende om konsumentvägledning
beakta hur proaktiv konsumentverksamhet utförs; effektiv samordning med
skuldsanering; och hållbar konsumtion lyftas fram. Ordförande finner att driftoch servicenämnden avslår förslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 20
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 1 september 2015 § 213
föreslå kommunfullmäktige besluta följande:
Att avtalet med Konsument Södra Småland senast sägs upp den 30 juni 2016
och istället hänvisa till den nationella tjänsten Hallå Konsument på
Konsumentverket.
Kommunstyrelsens beslut baserades på ett likalydande förslag från drift- och
servicenämnden i maj 2015.
Kommunfullmäktige beslutade dock den 24 september 2015 § 156
att återremittera ärende gällande avtal om konsumentvägledning.
Drift- och serviceförvaltningens synpunkter
Bakgrunden till drift- och servicenämndens beslut i maj 2015 framgår av då
upprättad tjänsteskrivelse den 6 maj 2015. Förvaltningen har nu, d.v.s. i
januari 2016, ingen annan uppfattning än vad som då framfördes.
________
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Kommunrevisionen
Handläggare
Akten

DSN 2015/3118 1.8.1

§ 29
Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Drift- och servicenämnden beslutar
att till revisorerna framföra att drift- och servicenämnden inte har något i sak
att invända mot vare sig innehållet i revisorernas granskning, deras slutsatser
eller rekommendationer.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 21
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet.
Ärendet
Kommunens revisorer har gjort en granskning om verkställighet av
fullmäktiges beslut. Granskningen syftar till att bedöma om och hur nämnder
och styrelser säkerställer att fullmäktiges beslut verkställs samt om det finns
ett ändamålsenligt system för återredovisning av genomförda uppdrag.
Revisorernas rapport har ställts till bl.a. drift- och servicenämnden för
yttrande.
Granskningens resultat visar att 68 % av medborgarförslagen och 54 % av
motionerna har besvarats inom ett år. Att medborgarförslag och motioner inte
har besvarats inom ett år är inte förenligt med kommunallagens bestämmelse
om att motion eller medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.
Granskningen visar också att återredovisning av beslut inte sker i önskvärd
utsträckning. Därigenom bör kommunstyrelsen ta ett större ansvar och vidta
åtgärder för att ärenden ska hanteras i enlighet med kommunallagens
bestämmelser. Även nämnder och bolag bör ta ett större ansvar för
ärendehanteringen och verkställandet samt återredovisningen av beslut.
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§ 29 forts
Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Kommunens revisorer ger kommunstyrelsen, berörda nämnder och
fullmäktiges presidium följande rekommendationer:


Kommunstyrelsen bör revidera nuvarande arbetsordning så att den
innehåller föreskrifter om omfattning och former för återredovisning av
hur uppdrag verkställs.



Kommunstyrelsen bör utveckla avsnittet "Beredning" samt avsnittet
"förslag till beslut" i riktlinjer för ärendehantering i kommunens samlade
verksamhet.



Att berörda nämnder och fullmäktiges presidium besvarar obesvarade
motioner och medborgarförslag.



Att kultur- och fritidsnämnden tar fram ett förslag till biblioteksplan för
behandling i kommunfullmäktige.

Förvaltningens synpunkter
Drift- och serviceförvaltningen har årligen ett stort antal medborgarförslag att
hantera. För närvarande finns i den s.k. balansförteckningen total 88 motioner
respektive medborgarförslag som ska besvaras. Av dessa är ett tjugofemtal
äldre än ett år räknat från tidpunkt då fullmäktige tog emot motionen eller
medborgarförslaget.
Mot bakgrund av revisorernas granskning måste förvaltningen upprätta bättre
rutiner som säkerställer att nämnden kan behandla enskilt ärende inom
sådan tidsram så att kommunfullmäktige därefter, inom ettårsgränsen, kan ge
motionären/förslagsställaren svar.
Drift- och serviceförvaltningens uppfattning är att det inte finns något i sak att
invända mot vare sig innehållet i revisorernas granskning, deras slutsatser
eller rekommendationer.
Utöver det vill förvaltningen föra fram följande till nämnden:
Utan att på något sätt ifrågasätta möjligheten för enskild kommuninvånare att
lämna in förslag till förbättringar och dylikt, vill förvaltningen ändå peka på
möjligheterna av utveckling av instrumentet.
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§ 29 forts
Yttrande över revisorernas granskning av verkställighet av
kommunfullmäktiges beslut
Samtliga medborgarförslag måste i dag gå från fullmäktige till
kommunstyrelsen till berörd nämnd, tillbaka till kommunstyrelsen och därefter
slutligen till kommunfullmäktige igen. Därefter, om medborgarförslaget vinner
fullmäktiges gehör ska berörd nämnd ges i uppdrag att genomföra förslaget,
och därefter, när så har skett, i någon form återrapportera verkställigheten till
kommunfullmäktige.
Förvaltningen anser att möjligheten att dirigera inkomna medborgarförslag
direkt till berörd nämnd för omedelbart ställningstagande bör undersökas. En
sådan inriktning skulle eliminera flera steg i såväl den förvaltningsmässiga
som politiska hanteringen och därmed öka möjligheten för förslagsställaren
att få svar inom ettårsgränsen.
Avslutningsvis vill förvaltningen peka på volymen (se ovan)
medborgarförslag. Förvaltningen upplever i dag att den huvudsakliga
inriktningen på ett förslag kan återkomma flera gånger genom att en och
samma förslagsställare i princip lämnar in samma förslag men med ytterst
marginella förändringar i text eller i sak. Förvaltningen menar att detta
förfaringssätt inte gagnar den direkta påverkansmöjligheten som
medborgarförslagsinstrumentet är avsett för.
__________
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Kommunikationsavdelningen
Avdelningschefer drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN 2015/710 2.1.1

§ 30
Revidering av drift- och servicenämndens sammanträdesplan 2016
Drift- och servicenämnden beslutar
att flytta drift- och servicenämndens sammanträde från
den 25 oktober till onsdag den 26 oktober 2016.

Ärendet
Drift- och servicenämnden beslutade den 24 november 2015 § 162
sin sammanträdesplan för år 2016.
Med anledning av att kommunstyrelsen planerat in en omvärldsdag till
den 25 oktober 2016, behöver drift- och servicenämnden flytta sitt
sammanträde från denna dag.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2016/172 1.2.2

§ 31
Svar på medborgarförslag om att ta fram flytande tömningsstationer för
båttoaletter
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 22
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar fram flytande
tömningsstationer för båttoaletter. Dessa skulle kunna placeras på strategiska
platser i skärgården, t.ex. vid Utklippan.
Drift- och serviceförvaltningen har satsat på en tömningsstation placerad vid
Möcklöbron som anses vara en strategisk plats. Förvaltningen kommer att
anskaffa fler stationer och bl.a. placera en närmare Hasslöbron. Nya stationer
kommer, där så behövs, även utrustas för mottagande av sopor.
När det gäller att lägga ut en tömningsstation vid Utklippan kan det inte bli
aktuellt, då denna plats inte tillhör Karlskrona kommun utan Statens
fastighetsverk.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2909 1.2.2

§ 32
Svar på medborgarförslag om att utforma mötet mellan gång- och
cykelväg och entrévägen till nya hotellet vid Fisktorget
på ett säkrare sätt
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 23
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 januari 2016 § 3
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer från väster.
Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera väjningsplikt för de
fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler för
gående.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftskostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg, men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2799 1.2.2

§ 33
Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 24
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 januari 2016 § 4
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun gör kajen längs med
Skeppsbrokajen och Handelshamnen till gång- och cykelväg eftersom det är
en unik kvalitet att färdas längs med havet.
Stadsmarinan som området vid Skeppsbrokajen kallas är försedd med en
kajpromenad där både gående och cyklister kan vistas. Befintlig cykelväg
finns även längs Östra Hamngatan för de som vill ha ett genare stråk. Det
pågår viss hamnverksamhet i handelshamnen och en cykelväg skulle
försvåra dessa möjligheter. Eftersom det redan finns cykelväg längs vägen
prioriterar förvaltningen inte en cykelväg även längs vattnet.
________
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2800 1.2.2

§ 34
Svar på medborgarförslag om reflex- och cykelbelysningskampanj
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 25
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 januari 2016 § 5
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun startar en reflex- och
cykelbelysningskampanj tillsammans med flera aktörer, i syfte att upplysa
om vikten av att synas i mörkret för att minska antalet olyckor.
I Cykelstrategi 2030:s åtgärdsprogram finns en sådan kampanj med.
I november 2015 genomförde förvaltningen, i samarbete med Polisen, denna
kampanj under namnet ”Använd reflex - Vi syns i Karlskrona”. Reflexer
delades ut till allmänheten och en tänkvärd reklamfilm visades i flera medier.
________
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Sign

Sign
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2801 1.2.2

§ 35
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar, speciellt
vid Wachtmeister galleria
Drift- och servicenämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed ska anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 3 februari 2016 § 26
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 januari 2016 § 6
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun placerar fler
cykelparkeringar på Trossö och speciellt på Borgmästaregatan, i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya
cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt
19 stycken utanför Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan.
Borgmästaregatan är en välmöblerad gågata med många entréer till
fastigheter varför placering av nya cykelparkeringar måste ske efter noga
avvägning för att inte upplevas som ett hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
________

Sign

Sign

Sign
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§ 36
Anmälan om delegeringsbeslut
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

Protokoll
1. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 19 januari 2016
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 3 februari 2016
Lokala trafikföreskrifter DSN 2015/318 4.6.5
3. 1080 2016: 3 – 4, samt 1080 2016:6
Beslut
4. Redovisning av delegationsbeslut fattade i enlighet med drift- och
servicenämndens delegationsförteckning 2015-11-01 § 141 pkt 2.1
"Tillsvidareanställning av personal (utom förvaltningschef) inom
förvaltningen"
DSN 2016/447 1.2.3
__________

Sign

Sign

Sign
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§ 37
Meddelanden
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 6.

Sveriges Kommuner och Landsting den 30 december 2015
1. Cirkulär 15:46 Ny instansordning för va-mål
Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016
2. § 9 Projekterings- och investeringstillstånd för stadsmiljöutveckling
3. § 10 Uppföljning av direktiv oktober 2015
Äldrenämndens beslut den 27 januari 2016
4. § 3 förslag till förändringar Pantarholmskajen/Fregatten
Kunskapsnämndens beslut den 5 februari 2016
5. § 13 Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum
Skrivelse från revisionen den 6 februari 2016
6. Granskning av kommunens fastighetsförvaltning
DSN 2016/823 4.5.1
__________
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Sign

Sign
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§ 38
Övrigt
Wachtmeisters varuintag
Åke Håkansson (S) frågar vad förvaltningen och affärsidkaren kom fram till
under mötet om trafiksituationen vid Wachtmeisters varuintag.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd svarar att handlaren lovade att lastning
skulle ske inomhus men att leverantörernas lastbilar inte fick plats
där inne, samt instämmer i att trafiksituationen blivit sämre.
Drift- och servicenämnden diskuterar frågan.
Ordförande Peter Johansson (S) begär en återrapport om vidtagna åtgärder
för att komma tillrätta med situationen till nästa nämndsammanträde
den 29 mars 2016.
__________
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Sign

Sign
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 29 mars 2016
§ 39

Investeringsuppföljning per 28 februari 2016 och prognos 2016

§ 40

Återrapportering av trafiksituationen vid varuintaget Cityhallen

§ 41

Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök

§ 42

Ny- och omtecknande av hyresavtal på Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan

§ 43

Investeringstillstånd energiinvesteringar

§ 44

Medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder

§ 45

Svar på skrivelse avseende alternativ tillfart till Pehr Thomassonsväg

§ 46

Yttrande över Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö

§ 47

Svar på motion om fler båtplatser

§ 48

Svar på medborgarförslag om fast monterade parkbänkar utmed
promenadvägen Östra Strandgatan på Långö

§ 49

Svar på medborgarförslag om att sätta upp staket mot vägen vid
lekplatsen Eklövet

§ 50

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 51

Meddelanden

§ 52
_____

Övrigt

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

29 mars 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 29 mars 2016 kl. 14.00 – 15.37
Beslutande

Övriga

Ordförande
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Per Wimmerman (L)
Susanne Sjöström (S)
Birgitta Gamelius (M)

Närvarande ersättare

Sven Siwe (S)
Margaretha Jonasson (SD)
Desiree Hoberg (V)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Stf förvaltningschef
Fastighetschef
Hamnchef
Tillträdande hamnchef
Projektchef
Kommunikatör

Karl-Johan Svärd
Anders Kumlin
Bo Lindsjö
Tomas Gustavsson
Johan Stenér
Tina-Mari Eriksson

Övriga

Jenny Chamliden, Kommunal

Personalföreträdare

Sekreterare Birgitta Dahl
Utses att justera

Thomas Zeidler (M)

Justerade paragrafer

§§ 39 - 52

Sign

Sign

Sign
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Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Thomas Zeidler

Protokolljusteringen av §§ 41 – 43 har anslagits på kommunens anslagstavla
den 29 mars 2016 intygar
_______________________________

Protokolljusteringen av §§ 39 - 40, samt §§ 44 – 52 har anslagits på kommunens
anslagstavla den
april 2016 intygar
_______________________________
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Sign

Sign
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Akten

DSN 2016/1964 1.4.1

§ 39
Investeringsuppföljning per 28 februari 2016 och prognos 2016
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck informerar.

Sign



Investeringsramen för drift- och servicenämnden 2016 uppgår till
55,2 mnkr inklusive avgiftsfinansierade investeringar.
Investeringsutgiften per 29 februari 2016 uppgår till 12,5 mnkr.



Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till
445,8 mnkr och totalt förbrukade investeringsmedel är 208 mnkr.
Prognos för resterande del av året är 233,1 mnkr. Drift- och
serviceförvaltningens bedömning är att 1,7 mnkr av ej påbörjade
investeringsanslag inte har påbörjats vid årsskiftet och behöver
föras över till 2017.



Under perioden har 7 investeringsprojekt avslutats för 1,2 mnkr,
med en positiv budgetavvikelse på 0,1 mnkr.
__________
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Sign
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Akten

DSN 2016/1965 1.2.2

§ 40
Återrapportering av trafiksituationen vid varuintaget Cityhallen
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd informerar:

Sign



Kontakt med Heimstadens regionchef Ulf Åberg har tagits.
Regionchefen delar uppfattningen om att dagens situation är
oacceptabel.



Diskussion förs med handlare och Ica centralt.



Förvaltningen släpper inte frågan.
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd återkopplar
när frågan är löst
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2016/1474 4.5.2

§ 41
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad
och renovering av Rödebyskolans kök
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att meddela projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad och
renovering av Rödebyskolans kök, samt
2. att investeringsutgiften på högst 5,8 mnkr finansieras genom utökade
investeringsramar till fastighetsverksamheten.
Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
1. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 29
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Ärendet
Kostavdelningen har i samverkan med fastighetsavdelningen arbetat fram ett
förslag på renovering och ombyggnation av Rödebyskolans kök.
Ombyggnationen omfattar ny planlösning för köket, vilket ger köket ett flöde
som uppfyller dagens krav för den verksamhet som bedrivs i köket. Dessutom
planeras även för nya ytskikt och ny ventilation. Inga större ombyggnader
eller förbättringar av köket har skett sedan skolan byggdes 1973.
Köket tillagar för närvarande dagligen cirka 950 lunchportioner, varav
75 portioner skickas till andra enheter. I köket finns det sju personer
anställda.
forts
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Sign
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§ 41 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad
och renovering av Rödebyskolans kök
I samband med skyddsronder och i det dagliga arbetet har under de senaste
fem åren fler och fler bristfälliga faktorer konstaterats i arbetsförhållandena i
köket på Rödebyskolan. Bristerna i den fysiska arbetsmiljön är påtagliga,
samt omöjliggör att köket på ett korrekt sätt kan följa de regler och lagkrav
som avser livsmedelshygien.
Behovet av att åtgärda dessa brister är stort. Ombyggnad och renovering av
köket skulle innebära en stor förbättring i de anställdas arbetsförhållanden,
men även en markant ökad säkerhet vid tillagning av måltider exempelvis
specialkoster.
Under åren som köket i Rödeby har varit i produktion har verksamheten
förändrats. Det räcker att se tillbaka fem år i tiden för att se skillnader i
tillagningsmetoder, maten tillagades till eleverna på ett annat sätt. Förr köptes
mycket halvfabrikat in och mat värmdes upp i betydligt större utsträckning än
tidigare. Idag tillagar köket i stort sett all mat från grunden med många gånger
ekologiska råvaror som kräver en annan hantering. Denna förändring i själva
matlagningen ställer höga krav på ett bra flöde i köket. Råa, tillagade, halvt
uppätna råvaror/maträtter får inte korsa varandra i produktionen, vilket de gör
idag. De största riskerna när det gäller flödet handlar om specialkosten till
eleverna. Här krävs det ”säker mat” och ett flöde som möjliggör att köket på
ett säkert sätt kan förvara, tina upp, samt kyla ner råvaror som är specifika för
specialkosten.
Under de senaste åren har åtgärder vidtagits för att minimera de risker som
är påtalade ovan. De krav som ställs utifrån arbetsmiljölagen samt
livsmedelslag gör att tidigare åtgärder inte är tillräckliga, och i nuläget står
drift- och serviceförvaltningen inför det faktum att en större ombyggnad och
renovering är absolut nödvändigt för fortsatt produktion i Rödebyskolans kök.
Miljö och hälsa har varit och inspekterat köket under januari 2015.
Inspektionen resulterade i en rapport där stora brister i köksmiljön noterades.
I rapporten framgår det att köket har ett sort akut behov av
renovering/ombyggnad. Renovering krävs för att kunna säkerställa tillagning
och servering av ”säker mat”, samt att åtgärda omfattande brister i
kökspersonalens arbetsmiljö.
forts
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§ 41 forts
Ansökan om projekterings- och investeringstillstånd för ombyggnad
och renovering av Rödebyskolans kök
Nu ansöker drift- och serviceförvaltningen om att få utökade
investeringsmedel för fastighetsverksamheten avseende ombyggnad som
beskrivs ovan, vilken beräknas till högst 5,8 miljoner kronor.
Inom förvaltningen har möjligheten att rymma investeringsutgiften inom
anvisad totalram för nämnden prövats. Nämndens ram omsluter totalt
32,7 mnkr, men innefattar ett stort antal delposter fördelat på mindre belopp.
Inom kostverksamheten finns 3,5 mnkr avsatt för ersättning av inventarier
såsom grytor, kokkärl etc. Inom den ramen bedömer förvaltningen att
det inte finns möjlighet till någon omdisponering.
För övriga verksamheter bedömer förvaltningen att någon omprioritering i
större omfattning till detta projekt inte låter sig göras. Av de kvarvarande
dryga 29 mnkr är 7 mnkr avsedda för energibesparande åtgärder,
2,5 mnkr till cykelstrategi och trafiksäkerhet och 6 mnkr till stadsmiljöförnyelse, och medlen för dessa projekt bör kvarstå ograverade.
Medlen för stadsmiljöutveckling har en koppling till P-strategin. Men, minst
lika viktigt är att genomförandet av stadsmiljöutvecklingen sker i god
samverkan och samfinansiering med fastighetsägarna, där tilltron till
kommunens givna förutsättningar för samverkan inte kan tillåtas bli rubbad.
Ett flertal poster med mindre belopp återstår, av vilka en mindre andel kan
omdisponeras utan att enskilda projekt äventyras, men som samtidigt inte
heller på något avgörande sätt kan anses bidra till finansieringen av
Rödebyskolans kök.
Den beräknande investeringen innebär utökade hyreskostnader på 430 tkr/år.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2016/1390 4.5.4

§ 42
Ny- och omtecknande av hyresavtal på Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att ge drift-och serviceförvaltningen tillstånd att teckna ett tioårigt
hyresavtal med en initial årshyra på 8,6 mnkr med
Fabasgruppen AB avseende lokaler för Karlskrona kommun
i Ruthensparre, Östra Hamngatan.
Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
1. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 32
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Ärendet
Karlskrona kommun hyr idag stora delar av ytorna i Ruthensparre,
Östra Hamngatan. Förhyrningarna har tillkommit vid olika tidpunkter och det
finns därför flera avtal på olika ytor i huset. Karlskrona kommun har nu för
avsikt att tillskapa en ny kommunentré samt att förhyra en tillkommande
kontorsyta på plan 3.
I samband med detta har fastighetsavdelningen förhandlat med
Fabasgruppen AB för att få bättre förutsättningar i ett nytt avtal som täcker in
samtliga förhyrda kontorsytor i huset.
Följande förändringar har förhandlats fram att gälla i det nya hyresavtalet:


Sign

Fabasgruppen AB investerar i en ny entrélösning för kommunens
räkning.
forts
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Sign
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§ 42 forts
Ny- och omtecknande av hyresavtal på Karlskrona kommuns förhyrda
ytor i Ruthensparre, Östra Hamngatan




Hyresvärden ombesörjer och bekostar inre underhållsåtgärder
i förhyrda lokaler med totalt tre miljoner under en treårsperiod
(år 2017- år 2019).
Hyresvärden tar över samtliga uppvärmningskostnader.
Hyresvärden tar över samtliga kostnader för elförbrukningen, vilka
hyresgästen tidigare ansvarat för.

Det nya avtalet löper på en initial tioårsperiod med preliminär start
den 1 januari 2017, för att därefter övergå till ett löpande femårsavtal.
Idag betalar kommunen ca 6,9 mnkr/år för samtliga förhyrda kontorsytor i
huset. I det nya avtalet tillkommer cirka 500 kvadratmeter för den nya
receptionen samt cirka 900 kvadratmeter för kontorsyta på plan 3. Det nya
avtalet kommer därmed innehålla cirka 8 850 kvadratmeter och ha en årlig
hyreskostnad på 8,6 mnkr.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2016/1391 4.6.2

§ 43
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att meddela investeringstillstånd för redovisade energiinvesteringar, samt
2. att investeringsutgiften på 2 810 000 kronor, finansieras med
2016 års investeringsram för fastighetsverksamheten.
Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
1. att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 33
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Fastighetschef Anders Kumlin föredrar ärendet.
Ärendet
I fastighetsutredningen, som redovisades för kommunstyrelsen i april 2012,
presenterades förslag på hur fastighetsförvaltningen kan effektivisera och
spara upp till 10 % av förvaltningskostnaderna, exklusive kapitalkostnader,
underhållskostnader och externa hyreskostnader.
Huvuddelen av besparingarna kommer från investeringar i energibesparande
åtgärder, vilket fastighetsavdelningen arbetat fokuserat med sedan 2005,
med mycket goda resultat. För att möjliggöra de önskade besparingarna inom
energiområdet äskades utökade investeringsramar om totalt 56 mnkr, vilket
kommunfullmäktige beslutade om den 19 juni 2012.
forts
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§ 43 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
Den utökade investeringsramen fördelar sig över åren enligt följande:
2012
6 mnkr
2013
16 mnkr
2014
16 mnkr
2015
9 mnkr
2016
9 mnkr
Summa

56 mnkr

Kommunfullmäktige reviderade investeringsplanen för åren 2014 - 2016 i
beslut § 145 den 20 - 21 november 2013 enligt följande; 2014 - 15 mnkr,
2015 - 10 mnkr och 2016 - 9 mnkr, d.v.s. ingen förändring i den totala
investeringsramen.
Dock förändrades den totala investeringsramen genom den investeringsplan
som antogs av kommunfullmäktige för åren 2015 - 2019 genom att för
år 2015 avsattes 0 kr, för år 2016 5 mnkr samt för år 2017 5 mnkr, vilket
motsvarar en minskning av den totala investeringsramen för
energiinvesteringar med 9 mnkr.
De årliga besparingseffekterna som dessa investeringar ursprungligen
beräknades ge upphov till uppgick till:
2012
2013
2014
2015
2016
2017

0 mnkr
0,9 mnkr
2,4 mnkr
3,5 mnkr
4,7 mnkr
5,0 mnkr

Denna tillståndsansökan omfattar nio energieffektiviseringsprojekt på totalt
2,81 mnkr och föreslås finansieras med 2016 års ramar för
fastighetsverksamheten.
I kalkylerna har det till objektet knutna energislagets pris/kostnad använts och
följande värden har använts:



El
Fjärrvärme

1,02 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
0,69 kr/kWh, avstämt mot Affärsverken
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Sammanträdesprotokoll

§ 43 forts
Investeringstillstånd energiinvesteringar
I kalkylerna har nuvarande internränta på 2,45 % använts, vilket är avstämt
med kommunens ekonomichef.
Andra effekter som vägts in i kalkylerna är i förekommande fall minskade
underhållskostnader och minskade fasta anläggningskostnader,
t.ex. med anledning av nedsäkring av elanläggningar.
Den beräknade årliga besparingseffekten av de planerade investeringarna
uppgår till ca 251 700 kWh. Om energipriserna stiger ökar besparingseffekten
i kronor, dock har i kalkylerna ingen uppräkning av energipriserna skett. Den
ekonomiska livslängden varierar mellan 10 och 20 år, men i kalkylhänseende
har även en genomsnittlig kalkyltid på 15 år använts, med undantag då
avskrivningstiden understiger 15 år. De föreslagna investeringarna genererar
ett överskott på 1 134 tkr under kalkyltid. Överskottet under avskrivningstiden
uppgår till 1 228 tkr.
Förutom att ovan föreslagna investeringar har en positiv effekt på den
kommunala ekonomin, är även miljön en vinnare då den minskade
energiförbrukningen resulterar i en minskad belastning på vår miljö.
__________
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Handläggare
Akten

DSN 2016/591 1.6.3

§ 44
Medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder
Drift- och servicenämnden beslutar
1. att ansöka om medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder och
därigenom stå bakom föreningens vision, samt
2. att täcka kostnaden på 15 000 kr per år för medlemskapet inom
förvaltningens budgetram.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 30
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 15 februari 2016 § 9
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Enligt Karlskrona kommuns cykelstrategi är den långsiktiga målsättningen för
arbetet med cykling i Karlskrona kommun fram till år 2030 att minst
30 procent av kommuninvånarna cyklar året runt till arbete eller skola, att
minst 75 procent av invånarna tycker att Karlskrona är en bra cykelkommun
och att risken att skadas i trafiken halveras.
Karlskrona kommun har som en av fyra kommuner blivit tillfrågade om
medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder. Svenska Cykelstäder
bildades under 2015 och är ett nätverk av 17 svenska kommuner som är
ledande inom vardagscykling. Målsättningen för organisationen är att öka
andelen cykelresor och förbättra för cyklister i svenska kommuner, samt att
höja statusen för cyklingen i det kommunala arbetet och på den nationella
agendan. Den uttrycka visionen är att hälften av alla resor under 5 km ska
genomföras på cykel.
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 44 forts
Medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder
Svenska Cykelstäder skall verka för sitt ändamål bland annat genom:
 Att i föreningen dela idéer, information och metoder
 Att sprida erfarenheter om cyklingens förmåga att skapa attraktiva
städer, stärka ekonomin, förbättra miljön och främja social utveckling
 Att bidra till utbyte av kunskap och erfarenheter om hur man utformar
kostnadseffektiv cykelinfrastruktur
 Att verka för ökad forskning om cykling, samt att bidra med underlag till
politiska beslut som rör cykelfrågor
Som medlem i Svenska Cykelstäder får kommunen följande:
 En kvalificering om att man är en Svensk Cykelstad
 Möjlighet att kommunicera att man är en Svensk Cykelstad
 Möjlighet att hitta synergier och skapa gemensamma åtgärder och
kampanjer genom nätverket
 Två nätverksträffar per år där alla medlemmar träffas och utbyter
kunskap med varandra
 Flera mindre nätverksträffar (kan även ske digitalt) per år inom olika
fokusområden (varje år väljs tre stycken fokusområden ut för
tjänstemän respektive politiker i nätverket)
 Ett digitalt forum där alla medlemmar i nätverket kan diskutera aktuella
ämnen och dela med sig av kunskap
Svenska Cykelstäder arbetar strategiskt inom tre fokusområden för att nå sin
vision:
1. Opinionsbildning
Svenska Cykelstäder författar 4-6 st. debattartiklar per år på olika ämnen som
berör vardagscykling. Debattartiklarna sprids ut under året och ämnena
knyter an till de olika årstiderna. Spridning av nyheter och vad som händer i
nätverket kommer även ske via sociala medier (under hösten 2015 kommer
nätverket undersöka vilka kanaler man ska arbeta i).
2. Kunskapsutbyte
Svenska Cykelstäder vill inte bara fungera som en brygga mellan
medlemskommunerna, men även mellan forskare och beslutsfattare.
Svenska Cykelstäder har ett antal forskare knutna till sig som genom
nätverket kan ta del av statistik och data av medlemskommunerna. Det här
skapar möjlighet att bedriva forskning med större statistiskt underlag, samt en
direkt anknytning till praktiken där nya teorier kan testas och appliceras.
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Sammanträdesprotokoll

§ 44 forts
Medlemskap i organisationen Svenska Cykelstäder
3. Samverkan
Genom nätverket Svenska Cykelstäder får medlemmarna möjlighet att
samverka ibland annat rikstäckande kampanjer som tidigare drivits lokalt.
Gemensamma kampanjer får större verkningskraft då budskapet når ut till fler
och man kan fördela resurserna mellan kommunerna. På det sättet blir
kampanjerna mer verksamma och mer kostnadseffektiva.
Tre saker krävs för att ansöka om medlemskap i Svenska Cykelstäder:
1. Politiskt beslut om att bli en Svensk Cykelstad
2. Politiskt beslut om att öka andelen cykelresor i kommunen
3. Beslutet ska vara kvantifierat och tidsbestämt
Genom antagandet av Cykelstrategin 2030 uppfyller Karlskrona kommun
krav 2 och 3. Det som återstår är ett politiskt beslut i drift- och
servicenämnden om att ansöka om medlemskap i organisationen, samt att
stå bakom dess vision.
Drift- och serviceförvaltningen ser positivt på den inbjudan om medlemskap
som har inkommit till kommunen och tror att Karlskrona kommun skulle
gynnas av ett bli en del av nätverket.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

16

Sammanträdesdatum

Blad

29 mars 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Samfälligheten Konstnären
Handläggare
Akten

DSN 2015/1437 4.6.2

§ 45
Svar på skrivelse avseende alternativ tillfart till Pehr Thomassonsväg
Drift- och servicenämnden beslutar
att på skrivelsen svara att en alternativ tillfart ej är lämplig med hänsyn till de
geotekniska förhållandena på platsen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 34
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 15 februari 2016 § 12
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag till beslut.
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Samfälligheten Konstnären i Lyckeby har skrivit till drift- och serviceförvaltningen för att ta reda på om möjlighet finns att från norr via en befintlig
gångväg ansluta till Pehr Thomassonsväg. Syftet är att stora
fordonsleveranser ska kunna leverera gods på ett smidigt sätt utan att
förstöra hus och växtlighet i området. Det förutsätter en låst grind som
öppnas vid behov. Samfälligheten motiverar förändringen med att de smala
gatorna och snäva kurvradierna gör det svårt att föra fram större fordon vid
de renoveringar som sker i området.
Drift- och serviceförvaltningen har rådfrågat tjänstemän från parkenheten
samt mark- och exploateringsenheten. Bedömningen är att marken under den
grusade gångvägen inte klarar av att bära tunga fordon, inte heller enstaka
sådana. För att nå önskvärd bärighet måste det göras markarbete och sedan
bör även den nya tillfarten asfalteras så inte grönområdet körs sönder. Detta
blir en hög kostnad för en tillfart som avses att användas tillfälligt. Asfaltering
av gångstråket och en grind ändrar dessutom karaktären på området,
samtidigt som grinden försvårar framkomligheten för gående och cyklister.
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Sammanträdesprotokoll

§ 45 forts
Svar på skrivelse avseende alternativ tillfart till Pehr Thomassonsväg
Även om Samfälligheten Konstnären skulle vara villig att bekosta förslaget
själva anser drift- och serviceförvaltningen att en alternativ tillfart inte är
lämplig med hänsyn till de geotekniska förhållandena samt med hänsyn till
karaktären i området.
__________
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Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN 2016/978 4.2.1

§ 46
Yttrande över Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö
Drift- och servicenämnden beslutar
att avge upprättat förslag till yttrande för program för Fördjupning av
översiktsplan för Bastasjö, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 35
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Som ett första steg i arbetet med fördjupning av översiktsplan för Bastasjö
har rubricerat program tagits fram för att presentera Karlskrona kommuns
vision med att utveckla Karlskrona stad norrut. Ett mer omfattande och
fördjupat arbete beräknas presenteras under hösten 2016.
Den geografiska avgränsningen för programområdet styrs i väster av
försvarsmaktens övningsområde i Rosenholm och Karlskrona
kommuns fjärrvärme - och återvinningsanläggning Mältan. I öster begränsas
planen av Lyckebyån och den södra gränsen utgörs av befintlig
stadsbebyggelse, medan gränsen i norr är mer odefinierad.
Området kring Bastasjö är idag ett av Karlskronas mest välbesökta
tätortsnära rekreationsområden. Här finns motionsspår och
föreningsverksamheter som orientering, löpning, hundsport, scouting,
samt ridsport. I sydvästra delen av området finns även industrier och
verksamheter, främst lokaliserade till Tennvägen och Silvervägen.
Bastasjö föreslås utvecklas till en modern hållbar stadsdel, där livskvaliteten
och platsens förutsättningar styr utformningen av området. Planeringen av
den nya stadsdelen ska ge möjlighet att bo i närhet av natur och friluftsliv,
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§ 46 forts
Yttrande över Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö
samtidigt som man kan ta del av stadens service och utbud. Det är en stor
kvalitet att ha tillgång till ett aktivt friluftsområde med många föreningar. Den
föreningsverksamhet som finns idag ska tas tillvara och utvecklas.
Bastasjö ska utvecklas på naturens villkor, där ädellövskogen särskilt
används som en tillgång medan exploateringarna så långt det är möjligt styrs
till produktionsskog. De gröna och blå miljöerna är viktiga att behålla och
utveckla i stadsdelen. Sjöar och vattendrag är en tillgång i området och
dagvattnet ska utnyttjas som en resurs för att skapa ett mervärde i den
bebyggda miljön.
Samhället kan göra många vinster genom korta avstånd mellan viktiga
verksamheter som arbetsplatser, skola, handel och bostäder. En väl
sammanhållen bebyggelse ger bättre förutsättningar för gående och cyklister,
men även större underlag för kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service.
Det bidrar till högre turtäthet och ökad valfrihet, liksom stora miljövinster.
Räta linjesträckningar och korta restider är viktigt.
En väl utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste förutsättningarna för ett
välmående samhälle och ett konkurrenskraftigt näringsliv. En effektiv
infrastruktur innebär att investeringar i till exempel vatten- och avloppsnät,
vägar m.m. nyttjas så långt det är möjligt. Det uppnås genom att ny
bebyggelse har en sammanhållen struktur, men också genom att komplettera
i redan etablerade områden. Det är viktigt att ny bebyggelse kan byggas ut
etappvis för att undvika höga tröskelinvesteringar när det gäller olika typer av
infrastruktur. Den framtida infrastrukturen ska möjliggöra för goda
förutsättningar att välja andra transportmedel än bilen, som till exempel bra
och gena cykelvägar. Ny bebyggelse bör ha gångavstånd till gena och
effektiva kollektivtrafikstråk.
Drift- och serviceförvaltningens kommentar
Stora delar av tänkt utbyggnadsområde ligger inom primärt och sekundärt
vattenskyddsområde. Upprättad karta visar på framtida vattenskyddsområde
för Lyckebyån med förstärkt skydd för Karlskrona vattenverk. Detta ställer
stora krav på att den fortsatta planeringen sker i samråd med VAavdelningen. Planerade broar/övergångar över Lyckebyån ovan intaget,
måste utföras utan risk för att skada och förorena Lyckebyåns vatten. För att
säkerställa en korrekt fortsatt planering av området måste även en
dagvattenutredning för hela området göras.
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§ 46 forts
Yttrande över Program för Fördjupning av översiktsplan för Bastasjö
Det finns en risk med en utökad utbyggnad mot norr som innebär ett än större
avstånd till den stora målpunkten centrala Karlskrona. Detta eftersom
bebyggelsen dels hamnar på ett avstånd som få (ens med elcykel) vill cykla,
och dels att restiderna med kollektivtrafik riskerar att bli långa. Egen bil blir då
det bästa alternativet för resan, och det ökar ytterligare belastningen på
vägnätet på väg in mot Karlskrona. Kanske går det att få till riktigt bra
kollektivtrafikstråk, men då måste dessa utformas väldigt medvetet
tillsammans med Blekingetrafiken. Hållplatserna ska vara riktigt bra, och
strategiskt belägna med goda kopplingar till gång- och cykelinfrastruktur.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1980. 1.2.2

§ 47
Svar på motion om fler båtplatser
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen.
Reservationer
Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M) och Birgitta Gamelius (M) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Anna Ottosson (M) yrkar bifall till motionen.
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på arbetsutskottets
förslag mot Anna Ottossons (M) bifallsyrkande till motionen och finner att
drift- och servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 36
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Carl-Göran Svensson (M) vill utöka antalet båtplatser vid gångbron mellan
Trossö och Stakholmen.
Stakholmen är en välbesökt plats av stadens medborgare, samt turister. Då
det ofta förekommer tampar/ pallar etc. på båtbryggor, vilket kan medföra
olycksrisk, så anser drift och serviceförvaltningen det inte lämpligt att anordna
båtplatser på denna brygga eftersom den är anlagd som gångbro.
I dagsläget finns lediga båtplatser för småbåtar vid intilliggande bryggor. Drift
och serviceförvaltningen kommer om behov uppstår att anordna fler platser
(nya bryggor) i närområdet.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1948 1.2.2

§ 48
Svar på medborgarförslag om fast monterade parkbänkar utmed
promenadvägen Östra Strandgatan på Långö
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 37
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Birgit Stening har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen sätter upp
fler bänkar att sitta på utmed Östra Strandgatan på Långö.
Förvaltningen anser att det skulle vara befogat med några nya parkbänker vid
den nya parkeringen på Östra Strandgatan på Långö.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/1939 1.2.2

§ 49
Svar på medborgarförslag om att sätta upp staket mot vägen vid
lekplatsen Eklövet
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Yrkande
Birgitta Gamelius (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.
Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på om ärendet ska
avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja, den som vill att
ärendet ska återremitteras röstar Nej.
Följande röstar ja: Lotta Törnström (S), Åke Håkansson (S),
Pia Pålsson (S), Jörgen Johansson (C), Olle Hilborn (MP),
Susanne Sjöström (S), Per Wimmerman (L) och
ordförande Peter Johansson (S).
Följande röstar nej: Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M),
Paul Cederholm (SD), Helén Olsson (SD) och Birgitta Gamelius (M).
Drift- och servicenämnden beslutar med 8 ja-röster mot 5 nej-röster att
ärendet ska avgöras idag.
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§ 49 forts
Svar på medborgarförslag om att sätta upp staket mot vägen vid
lekplatsen Eklövet
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2016 § 38
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Terese Chrona-Adamou har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen
sätter upp staket vid nya lekplatsen i Hoglands park.
Lekplatsen ligger på behörigt avstånd från trafikerad väg. På sidan mot
Norra Kungsgatan är det gräsmatta och trottoar mellan lekplats och väg,
mot Parkgatan är det en stor och bred grusyta. Det är god och fri sikt
åt båda håll. Dessutom är lekplatsen byggd efter ett antaget
gestaltningsprogram.
Det finns en nybyggd lekplats i Amiralitetsparken som är inhägnad, så det
finns möjlighet att välja den istället om man känner sig mer trygg.
Förvaltningens bedömning är att det inte kommer att sättas upp något staket.
________
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§ 50
Anmälan om delegeringsbeslut
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

Protokoll
1. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 15 februari 2016
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 16 mars 2016
Lokala trafikföreskrifter DSN 2015/318 4.6.5
3. 1080 2016: 5, 8 – 9, samt 11 - 17
Svar på skrivelse den 7 januari 2016
4. Angående träden runt Mimerslunden, Långö
DSN 2015/2375 4.7.3
Beslut
5. Beslutsattestant fr.o.m. den 24 februari 2016
DSN 2016/1344 1.2.3
6. Tillsvidareanställning av personal (utom förvaltningschef)
inom förvaltningen 2016-02-29
DSN 2016/1389 1.3.2
__________
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§ 51
Meddelanden
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 31.

Kommunstyrelsens beslut den 1 september 2015
1. § 215 Ändring av lokala ordningsföreskrifter samt lokala
ordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun
Kommunstyrelsens beslut den 12 januari 2016
2. § 6 Investeringstillstånd, tillbyggnad och ombyggnad av förskoleplatser –
Sjöstierna I och II
3. § 7 Investeringstillstånd, utökning av förskoleplatser vid Hästö förskola
4. § 8 Investeringstillstånd, behov av kompletterande lokalutbyggnad för
Lyckeby kunskapscentrum - LKC
Kommunfullmäktiges beslut den 28 januari 2016
5. § 4 Svar på medborgarförslag om komplettering av gång- och cykelbana
längs med Landbrogatan så att den sträcker sig runt hela Hoglands Park
6. § 5 Svar på medborgarförslag om att ordna fram fler cykelparkeringar
längs med Borgmästaregatan och speciellt i samband med gallerian
Wachtmeisters entréer
7. § 6 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun under
sommaren gör satsningar på cykelkampanjer
8. § 7 Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Västra
Gärdesvägen
9. § 8 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till nya
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt
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§ 51 forts
Meddelanden
10. § 9 Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om
att utforma mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till nya
hotellet vid Fisktorget på ett säkrare sätt, speciellt för cyklister som
kommer väster ifrån
11. § 10 Svar på medborgarförslag om att göra fler marksymboler för cykling
och gående på gång- och cykelvägar
12. § 32 Program för mål och uppföljning av privata utförare
13. § 33 Komplettering av taxa för lösen av omhändertagande av fordon för
år 2016
14. § 37 Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån regeringens
beslut
Kommunstyrelsens beslut den 2 februari 2016
15. § 48 Projekteringstillstånd för ny brandstation
16. § 49 Projekteringstillstånd Hästöskolan
17. § 56 Karlskrona kommuns risk- och sårbarhetsanalys
18. § 57 Styrdokument för kommunens arbete med extraordinära händelser
Kommunfullmäktiges beslut den 18 februari 2016
19. § 44 Svar på medborgarförslag om en centrumklocka centralt belägen
i Rödeby
20. § 48 Hastighetsplan för Karlskrona kommun
21. § 49 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun
22. § 50 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona
23. § 51 Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona
24. § 52 Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona kommun
25. § 53 Avsägelser av kommunala uppdrag
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§ 51 forts
Meddelanden
26. § 63 Svar på motion om att all frukt till förskolorna och skolorna ska vara
ekologisk
27. § 65 Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
Kommunstyrelsens beslut den 1 mars 2016
28. § 76 Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns samlade verksamhet
29. § 82 Projektering- och investeringstillstånd, del av Stortorget
30. § 83 Utbyggnad av Lyckeby Kunskapscentrum (LKC)
31. § 85 Förändring av förskolelokaler på Gullberna
__________
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Akten

DSN 2015/1077 1.3.2
DSN 2015/3136 2.6.3

§ 52
Övrigt
Välkomsthälsning och avtackning
Ordförande Peter Johansson (S) hälsar tillträdande hamnchef
Tomas Gustavsson välkommen till förvaltningen, samt överräcker en blomma
till avgående hamnchef Bo Lindsjö och tackar å nämndens vägnar för visat
klokskap, lugn och ett väl utfört arbete.
---Funktionen som Port Security Officer - delegationsordning
Olle Hilborn (MP) ställer fråga om funktionen Port Security Officer där
avgående hamnchef Bo Lindsjö står som personligt ansvarig i
delegationsordningen.
Ställföreträdande förvaltningschef Karl-Johan Svärd svarar att avgående
hamnchef Bo Lindsjö kvarstår som ansvarig tills förvaltningens nye hamnchef
Tomas Gustavsson kompletterat sin utbildning för att därefter överta
ansvaret.
---Avtal mellan Karlskrona kommun och Karlskrona Hockeyklubb (KHK)
Ordförande Peter Johansson (S) efterfrågar beskrivning av läget gällande
avtal mellan Karlskrona kommun, KHK och deras bolag.
Fastighetschef Anders Kumlin redogör för läget.
Jan Nylander (KD), Olle Hilborn (MP), Thomas Zeidler (M), ställföreträdande
förvaltningschef Karl-Johan Svärd och ordförande Peter Johansson (S) yttrar
sig.
Jan Nylander (KD) ställer följande frågor:
 Varför har betalningsansvaret för VIP-logen förändrats från det gamla
till det nya avtalet?
 Är inte det beviljade anståndet med hyra att betrakta som att det
uppkommer en hyresskuld?
 Om det föreligger en hyresskuld har då förvaltningschefen rätt att
skriva av den fordran?
Ordförande Peter Johansson (S) konstaterar att Jan Nylanders (KD) frågor
kommer att besvaras på nästa sammanträde.
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§ 52 forts
Övrigt
Fråga om handlingar på Netpublicator
Helén Olsson (SD) frågar varför handlingar, som förut cirkulerat i pärmar på
sammanträdena, saknas i Netpublicator.
Nämndsekreterare Birgitta Dahl svarar att om man klickar på mapparna i
Netpublicator visas innehållet. Att mappen ”inbjudan – information” är tom
beror på att ingen ny inbjudan eller information inkommit till nämnden, inga
handlingar saknas.
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 19 april 2016
§ 53

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per mars 2016 och prognos 2016

§ 54

Information om organisationsförändringar

§ 55

Svar på frågor om avtal mellan Karlskrona kommun och
Karlskrona Hockeyklubb (KHK)

§ 56

Svar på remiss om granskning av fastighetsförvaltningen inom
Karlskrona kommun

§ 57

Yttrande över remiss gällande biblioteksplan

§ 58

Svar på motion om en sammanhängande farled/sjöväg mellan
Karlskrona och Stenshamn

§ 59

Svar på motion angående matkommission

§ 60

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 61

Meddelanden

§ 62
_____

Övrigt
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 19 april 2016 kl. 14.00 – 15.10
Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e v ordf.
2:e v ordf.

Peter Johansson (S)
Gunilla Ekelöf (L)
Anna Ottosson (M)

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Pia Pålsson (S)
Patrik Andersson (S)
Thomas Zeidler (M)
Paul Cederholm (SD)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP)

Ersättare

Birgitta Gamelius (M)

Närvarande ersättare

Susanne Sjöström (S)
Sven Siwe (S)
Mats Löfdahl (M)
Margaretha Jonasson (SD)
Per Wimmerman (L)
Jan Nylander (KD)

Tjänstemän Förvaltningschef
VA-chef
Projektchef
Gatu/parkchef
Chef kostavdelningen
Kommunikatör
Chef redovisningsenh.
IT-chef
Chef kompetenscenter
HR-specialist
Fastighetschef
Chef löneavdelningen
Chef logistikavdelningen

Per Jonsson
Kenneth Johansson kl. 14.00 – 14.05
Johan Stenér
Karl-Johan Svärd
Eva Wrobel
Tina-Mari Eriksson
Anna Gustafsson
Kristina Fridensköld
Marika Persson
Sussie Rantil
Anders Kumlin
Ulrika Svensson
Kent Lindström

Övriga

Jenny Chamliden, Kommunal
Bo Löfgren

Personalföreträdare
Revisor

Sekreterare Birgitta Dahl

Sign

Sign

Sign

Blad

2

Sammanträdesdatum

19 april 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

3

Sammanträdesprotokoll

Utses att justera

Thomas Zeidler (M)

Justerade paragrafer

§§ 53 - 62

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson

Justerare

______________________________
Thomas Zeidler

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den
intygar

_______________________________
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Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Avdelningschefer drift- och serviceförvaltningen
Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Akten

DSN 2016/1800 1.4.1

§ 53
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per mars 2016 och prognos 2016
Drift- och servicenämnden beslutar
1. att godkänna budgetuppföljning 2016-03-31 enligt upprättad rapport, samt
2. att överlämna budgetuppföljning 2016-03-31 till revisionen.

VA-chef Kenneth Johansson och förvaltningschef Per Jonsson informerar.
HR-specialist Sussie Rantil, gatu/parkchef Karl-Johan Svärd, chef för
kostavdelningen Eva Wrobel och chef för löneavdelningen Ulrika Svensson
svarar på frågor.
Ärendet
Prognos för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten är + 2 mnkr. Prognos för VA-verksamheten överensstämmer
med budget.
Måluppföljning
Verksamhetsmål och direktiv beslutade av kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställde den 16-17 juni 2015 mål för 2016 i samband
med budget och plan för åren 2016 - 2018.
För att kunna styra kommunens olika verksamheter har mål och direktiv
antagits av kommunfullmäktige. Nämnderna har fått i uppdrag att utforma
s.k. SMARTA mål baserat på kommunfullmäktiges mål. Med SMARTA mål
avses att ett sådant mål ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt,
tidsatt och ansvarsfördelat.
Uppföljning av målen ska redovisas till kommunfullmäktige i
delårsuppföljningar och årsbokslut.
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§ 53 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per mars 2016 och prognos 2016
Ekonomi
Budgetramar och resultatkrav
Budgetram för drift- och servicenämndens verksamheter exklusive VAverksamheten uppgår till 146,6 mnkr efter senaste avstämningen med
kommunledningen den 31 mars 2016.
Säkerhetsmarginal på 3,5 mnkr har skapats centralt som motsvarar 1 % av
avdelningarnas påverkbara bruttokostnader.
Kansliavdelningen har överflyttats till kommunledningsförvaltningen
fr.o.m. år 2016.
VA-verksamheten har ett resultatkrav på +3,3 mnkr.
Prognos 2016, budgetavvikelse +2 mnkr för drift- och serviceförvaltningens
verksamheter exklusive VA-verksamhet.
Samtliga avdelningars prognos överensstämmer med tilldelad budgetram.
Periodens budgetavvikelse
Budgetavvikelse för drift- och serviceförvaltningens verksamheter exklusive
VA-verksamhet för perioden, -0,7 mnkr.
De större budgetavvikelserna för perioden kommenteras avdelningsvis.
Kommentarer till centrala verksamheters positiva avvikelse på +0,4 mnkr:
 Projekteringsverksamheten har utfört uppdrag i större omfattning till
pågående investeringsprojekt än vad som budgeterats och central
reserv som inte tagits i anspråk under perioden.
 Något högre kostnader för politisk verksamhet än budget men kommer
att balanseras över året.
De större budgetavvikelserna för fastighetsavdelningens budgetavvikelse på 2,8 mnkr är:
 Planerat underhåll +1,5 mnkr på grund av att färre underhållsprojekt
har genomförts för perioden än planerat. Planen för helåret ligger dock
fast.
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Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per mars 2016 och prognos 2016






Värme/el understiger budget med +0,2 mnkr, varav värme + 666 tkr
och el - 492 tkr, d.v.s. i stort sett i nivå med budget.
Kapitalkostnader +1,3 mnkr, främst effekter från Domstolsverkets
lösen 2015 av återstående restvärde från den investering som gjordes
2011, samt viss eftersläpning i planerade investeringsprojekt.
Hyresintäkter -1,1 mnkr, ännu ej debiterade hyror på grund av avtal
som ej uppdaterats och/eller nytecknats, exempelvis Oskarsvärn och
Testlabbet (BHA).
Externa hyreskostnader -0,9 mnkr, utökad inhyrning för att lösa
kommunens ökade behov av verksamhetslokaler.
Byggservice á-pris/Byggledning, budgetavvikelse -3,3 mnkr för ej
fakturerade pågående projekt till främst kunskapsförvaltningen,
kommer att faktureras ut under april och maj.

Gata/parkavdelningens budgetavvikelse på +1,2 mnkr beror på:
 Den positiva avvikelsen för perioden är kopplat till årets milda
vårvinter, samt att åtgärder inom campingområdena blivit försenade
och påbörjas först under april.
Hamnavdelningens negativa avvikelse på -1,0 mnkr beror på:
 Avvikelse är periodens del av effektiviseringskravet från
kommunfullmäktige på 5 mnkr, som inte har kunnat verkställas under
perioden. Avtal med operatörer för sjöfarten ska skrivas gällande
avgifter för fartyg och gods som anlöper eller passerar kommunens
hamnområde. Frågan kommer att behandlas mellan parterna under
2016. Prognosen att effektiviseringskravet kommer att uppnås är
osäker.
Kostavdelningens negativa budgetavvikelse på -0,4 mnkr beror främst på:
 Det interna effektiviseringskravet har inte uppnåtts under perioden.
Prognos 2016, budgetavvikelse +/- 0 för VA-verksamhet
Budgetavvikelse för VA-verksamhet för perioden, +8,4 mnkr.
VA-verksamhetens positiva avvikelse på + 8,4 mnkr beror på:
 Avvikelsen beror på att verksamheten ännu befinner sig i ett
planeringsskede och mycket kommer att starta under våren. Det
planerade och akuta underhållet har ett överskott på ca 1,7 mnkr.
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Verksamhetens driftkostnader visar ett överskott på ca 5,7 mnkr och
det beror bl.a. på att kostnaden för vattenverken har varit lägre än
budgeterat. Nyanläggning och utredning visar ett överskott på
ca 2 mnkr.
Avvikelsen inom finans beror på lägre räntekostnader än budgeterat
på grund av att den verkliga räntan är lägre
Avvikelsen inom konsumtionsavgifter och administration består av
lägre intäkter på förbrukningsavgifter och anslutningsavgifter än
budgeterat.

Investeringar
I investeringsredovisningen har antagandet gjorts att begärda medel från
2015 överförs i enlighet med hemställan till kommunfullmäktige i drift- och
serviceförvaltningens bokslut 2015.
Investeringsramen för drift- och serviceförvaltningen 2016 uppgår till
55,2 mnkr och inklusive övriga förvaltningars fastighetsinvesteringar uppgår
ramen till 151,1 mnkr. Investeringsutgiften per 31 mars 2016 uppgår till
22,4 mnkr.
Total investeringsram inklusive överflyttade medel uppgår till 406,3 mnkr och
totalt förbrukade investeringsmedel är 207,5 mnkr. Drift- och
serviceförvaltningens bedömning är att 110 mnkr av investeringsanslaget är
pågående projekt vid årsskiftet och kommer att behöva föras över till 2017.
Under perioden har 10 investeringsprojekt avslutats till en investeringsutgift
på 1,9 mnkr och med en budgetavvikelse på +154 tkr.
De större budgetavvikelserna för perioden kommenteras avdelningsvis
Rapport har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 11 april 2016.
__________
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Akten

DSN 2016/2128 1.3.2

§ 54
Information om organisationsförändringar
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Förvaltningschef Per Jonsson informerar:


Inriktningen är att alla projektingenjörer ska vara samlade i samma
organisation under projektchef Johan Stenér
 Konsekvensbeskrivning ska upprättas och förhandling genomföras
 Kostcheferna har flyttat till Hjulhammar
__________
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Akten

DSN 2015/3136 2.6.3

§ 55
Svar på frågor om avtal mellan Karlskrona kommun och
Karlskrona Hockeyklubb (KHK)
Drift- och servicenämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.

Förvaltningschef Per Jonsson svarar på Jan Nylanders (KD) frågor:


Varför har betalningsansvaret för VIP-logen förändrats från det gamla
till det nya avtalet?



Är inte det beviljade anståndet med hyra att betrakta som att det
uppkommer en hyresskuld?



Om det föreligger en hyresskuld har då förvaltningschefen rätt att
skriva av den fordran?
__________
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Kommunrevisionen
Handläggare
Akten

DSN 2016/853 1.8.1

§ 56
Svar på remiss om granskning av fastighetsförvaltningen inom
Karlskrona kommun
Drift- och servicenämnden beslutar
1. att såsom sitt eget yttrande anta drift- och serviceförvaltningens förslag till
yttrande, samt
2. att uppdra åt drift- och serviceförvaltningen att, senast i november månad
2016, till nämnden avge en lägesrapport över pågående arbeten kopplat
till revisorernas rekommendationer.

Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet.
Ärendet
Med anledning av revisorernas rapport ”Granskning av kommunens
fastighetsförvaltning” har förvaltningen upprättat förslag till yttrande
daterat 2016-04-13.
__________
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN 2016/1872 1.9.1

§ 57
Yttrande över remiss gällande biblioteksplan
Drift- och servicenämnden beslutar
att drift- och servicenämnden inte har några erinringar mot biblioteksplanen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2016 § 45
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Bibliotekslagen (2013:801) har i syfte att sätta ramarna för Sveriges
biblioteksverksamhet. Den ska betona bibliotekens utveckling och
grundläggande roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Enligt
regeringens beslut är alla kommuner och landsting skyldiga att skriva en
biblioteksplan. Då biblioteksplanen är en ramlag är det upp till varje kommun
att bestämma dess innehåll och struktur. Vidare ska den ses som ett
dokument som bör revideras och följas upp efter varje ny mandatperiod.
De strategier som föreslås i biblioteksplanen för att uppnå de lagar och behov
idag och framöver är att:
 säkerställa kommunens folkbibliotek som ändamålsenliga
mötesplatser i takt med ökad befolkning, nya behov och samhällets
förändringar
 människor med olika nationaliteter behöver tillgång till allt mer media
på olika språk
 läsfrämjandeplan för barn- och unga uppdateras och utvärderas
årligen
 bygga vidare på det samarbete som finns mellan äldrenämnden och
funktionsstödsnämnden där utbud och marknadsföring av tillgängliga
medier anpassade för personer med funktionsnedsättning ska stärkas
 biblioteken måste följa med i den tekniska utvecklingen i form av
digitalisering och nya tjänster
forts
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folkbibliotekens verksamhet ska utvecklas i dialog med medborgarna
och omvärldens förändringar
ekonomi och möjligheter med uppdraget att införa fler meröppna
filialbibliotek i kommunen
skolbibliotekarien ska kunna tillhandahålla såväl lässtimulans som
undervisning i informationsfärdighet för både skolpersonal och elever
skolbiblioteken ska vara tillgängliga under skoltid och att de håller en
rimlig standard genom att centralt anställa fackutbildade bibliotekarier
en skolbiblioteksplan ska upprättas och godkännas av
kunskapsnämnden

Drift- och serviceförvaltningen har inget att erinra om biblioteksplanen.
________
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Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2016/1061 1.2.6

§ 58
Svar på motion om en sammanhängande farled/sjöväg mellan
Karlskrona och Stenshamn
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2016 § 46
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Tommy Olsson (KD) föreslår i en motion att tillgängligheten/säkerheten av
farleden mellan Yttre park och Stenshamn ökas. Detta genom en utmärkning
av sträckan Yttre Park – Inlängan, vilket idag saknas.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget och anser att sträckan ska förses
med ny utprickning, samt en sjömätning. Första steget är en ansökan till
Transportstyrelsen för att få ett godkännande enligt
SSA (tillstånd för sjösäkerhetsanordningar).
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

13

Sammanträdesdatum

19 april 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/2804 1.2.6

§ 59
Svar på motion angående matkommission
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att motionen härmed ska anses besvarad.
Ordförande Peter Johansson (S) noterar följande:
Efter föredragningen påpekar Paul Cederholm (SD) att motionen använder
begreppet "härodlat" och inte "närodlat" som det står i svaret. Kostchef Eva
Wrobel konstaterar att begreppet "närodlat" inte finns klart definierat och
"härodlat" är i ännu mindre utsträckning definierat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 6 april 2016 § 40
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Kostchef Eva Wrobel föredrar ärendet.
Ärendet
I motionen yrkar Sverigedemokraterna att en matkommission bör tillsättas i
Karlskrona kommun för att säkerställa att de måltider som tillagas inom
offentlig verksamhet är av bra kvalité och näringsriktiga. I motionen nämns att
köken i kommunens regi idag lagar mat med varierande kvalité och
näringsinnehåll.
Måltiderna i Karlskrona kommun tillagas med omsorg och utgår från
Karlskrona kommuns fastställa måltidspolicy. Kostavdelningen säkerställer
näringsinnehåll i våra måltider genom näringsberäkningar i kostdatasystemet
Matilda. År 2016 pågår ett projekt där varje kök ska säkerställa
näringsinnehållet i sina måltider genom beräkningar av menyer under vissa
fastställda perioder. Under tidigare år har kostavdelningen arbetat med ett
verktyg som heter Skolmatsverige, framtaget av Sveriges Kommuner och
Landsting, för att säkerställa näringsinnehållet i tillagade måltider.
forts
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§ 59 forts
Svar på motion angående matkommission
Följande aktiviteter sker löpande för att säkerställa målet att höja kvalitén på
måltiderna i Karlskrona kommun:








Gästenkäter/pekskärmsenkäter inom respektive verksamhetsområde
Matråd, övergripande och på respektive förskola/skola
Kostombudsträffar inom omsorgen
Övergripande matråd med köpande förvaltning
Kostavdelningens informationer på ex föräldrar möten
Vidareutbildning för medarbetare i köken
Erfarenhetsutbyte/utveckling genom Menygrupper/matlagningsträffar
samt genom vårt forum Mästerkockar/mästerbiträden i Karlskrona
kommun

Kostavdelningens personal har stor och bred kompetens
Matlagningsgruppen/menygruppen (projektstart hösten 2015) har en enorm
samlad kompetens från måltidsverksamhet i både privat och offentlig regi.
Deras uppdrag är att skapa menyer/recept med smakupplevelser för
gästerna, i enlighet med de riktlinjer som gäller för måltiderna i Karlskrona
kommun, där Livsmedelsverkets riktlinjer är grunden.
Några av de viktigaste aspekterna när köken planerar sina måltider är
variation, önskemål från gäster, näringsinnehåll, frekvens av kött, fisk,
grönsaker, pasta osv. Det är kockarna som arbetar i köken, samt i
menygruppen, som har bästa kunskapen för att skapa bra smakupplevelser
med riktlinjerna som grund i planeringen. På matlagningsträffarna utgår
kockarna i sitt arbete från åsikter, recept och tips som samlats in från
kollegorna i köken - vad uppskattar gästerna, vilket recept var gott men lite
omständigt att följa, vad kan förbättras och vad görs bra?
Enligt motionens förslag skulle Matkommissionens uppdrag vara följande:

Sign

-

att utreda vad våra restaurangbesökare tycker om maten rent
subjektivet
Svar: Görs idag via bl.a. pekskärmsenkäter och genom matråd.

-

att utreda hur vi kan tillfredsställa våra restaurangbesökares smaklökar
Svar: Se ovan, samt genomförs temaaktiviteter/dag alt. vecka,
wookdagar, önskemåltider m.m.
forts
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§ 59 forts
Svar på motion angående matkommission
-

att utreda hur vi kan öka mängden närproducerad mat
Svar: Bedömning görs vid varje ny upphandling tillsammans med
upphandlingsenheten. Vilka krav kan vi ställa för att säkerställa bra
kvalité, möjliggöra inköp av närodlat och uppfylla exempelvis krav på
ökad andel ekologiskt och kravcertifierade produkter? I nuläget köper
kostavdelningen färskt kött från Charkett, frukt och grönt från
Rp-frukt och fryst, samt kolonialt från Menigo.

-

att utreda hur vi kan minska matsvinnet
Svar: Kostavdelningen har som mål att varje år genomföra minst
2-3 ”svinnaktiviteter” i våra restauranger. Målet med aktiviten är att
skapa medvetenhet hos gästerna, hur stort är svinnet på min skola?
Vad kan vi göra för att förbättras oss till nästa mätning?
Kostavdelningen har också tidigare år haft information/utbildning i hur
köken ska arbeta ”smartare” för att minska svinnet.
Matlagningsgruppen/menygruppen arbetar inte enbart med
smakupplevelser, utan syftet är även att ta fram
matlagningsmetoder/arbetssätt som effektiviserar tillagningen av
måltider i våra kök.

-

att identifiera eventuella kunskapsbrister hos personalen
Svar: Kostavdelningen har de senaste åren arbetat aktivt för att utbilda
våra medarbetare inom flera områden som rör den offentliga måltiden.
År 2016 är fokus på vegetarisk matlagning och hållbar utveckling.
Kostavdelningen deltar också i ett länsgemensamt projekt som arbetar
för att validera våra medarbetare och komplettera med de kunskaper
som kan krävas för att exempelvis valideras från köksbiträde till kock.

Kostavdelningen gör bedömningen, att ovan nämnda aktiviteter och
fokusområden, gör att målet att ha en bra och jämn kvalité på de måltider
som tillagas i Karlskrona kommun kan säkerställas i nuläget och även
långsiktigt.
__________
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§ 60
Anmälan om delegeringsbeslut
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

Protokoll
1. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 6 april 2016
Beslut
2. Disposition av 2016 års investeringsanslag för cykelbefrämjande åtgärder
enligt cykelstrategin, 180 000 kr till Mobility management
DSN 2016/1440
3. Disposition av 2016 års investeringsanslag för cykelbefrämjande åtgärder
enligt cykelstrategin, 570 000 kr till cykelbefrämjande åtgärder enligt
cykelstrategin
DSN 2016/1439
4. Disposition av 2016 års anslag för Förnyelse Stadsträd/Parker,
400 000 kronor till Bredgatan etapp 2
DSN 2016/1691
5. Disposition av 2016 års anslag för Förnyelse Lekplatser/Lekredskap,
999 000 kronor till Lekplatser 2016
DSN 2016/1692
__________
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§ 61
Meddelanden
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 14.

Kommunfullmäktiges beslut den 17 mars 2016
1. § 67 Svar på medborgarförslag om att ordna en speciell service för
cykelfelanmälanordningsföreskrifter för torghandel i Karlskrona kommun
2. § 68 Svar på medborgarförslag om att ordna laddningsstationer för
elcyklar
3. § 69 Svar på medborgarförslag om uppsättande av fler symboler på
cykelvägnätet
4. § 70 Svar på medborgarförslag om att bygga en gång- och cykelbro
mellan Hattholmen och Skeppsbrokajen
5. § 71 Svar på medborgarförslag om att göra kajen längs Skeppsbrokajen
och Handelshamnen till gång- och cykelväg
6. § 72 Svar på medborgarförslag om att ordna cykelmotorväg från
Högvakten fram till Sunna kanal
7. § 73 Svar på medborgarförslag om att bilda ett cykelråd
8. § 74 Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar längs
med Borgmästaregatan
9. § 75 Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Wachtmeisters galleria på Borgmästaregatan
forts
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§ 61 forts
Meddelanden
10. § 76 Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar vid
Borgmästaregatan
11. § 80 Svar på motion om gång- och cykelväg i Torhamn längs
Sandhamnsvägen
12. § 92 Investeringstillstånd Tullskolan - tillbyggnad av Fyren och matsalen
13. § 95 Förslag till förändringar Pantarholmskajen, Fregatten
14. § 97 Fastställande av inriktning för stadsmiljöutveckling
__________
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Akten

§ 62
Övrigt
Saknad brygga på Långö badplats
Gunilla Ekelöf (L) frågar varför en saknad brygga på Långö inte kan läggas ut
igen.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd svarar att isen tog bryggan för några år
sedan och att man valt att inte satsa på någon ny p. g. a. den höga
kostnaden (ca 100 000 kr). Gata/parkavdelningen ansvarar för 32 badplatser
och har valt att prioritera de bryggor där det finns simskola.
---Hamnchefen sagt upp sig
Förvaltningschef Per Jonsson informerar att hamnchef Tomas Gustavsson av
personliga skäl har sagt upp sig från sin tjänst med omedelbar verkan.
__________
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Ärendeförteckning vid drift- och servicenämndens sammanträde
den 24 maj 2016
§ 63

Information om hamnchef

§ 64

Yttrande över detaljplan Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken, Karlskrona kommun

§ 65

Cykelbokslut 2015, Karlskrona kommun - Årsredovisning med ekonomi- och
åtgärdsuppföljning

§ 66

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per april 2016 och prognos 2016

§ 67

Revidering av parkeringsstrategin

§ 68

Ubåtstorn vid E22 Angöringen

§ 69

Investeringstillstånd för VA-utbyggnad enligt VA-planen

§ 70

Beslut om utökad ram för representation

§ 71

Svar på medborgarförslag om att införa fler cykelöverfarter

§ 72

Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på
Borgmästaregatan

§ 73

Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid hotellet
vid Fisktorget

§ 74

Anmälan av delegeringsbeslut

§ 75

Meddelanden

§ 76

Ny Östersjöhall

§ 77

Övrigt

§ 78
_____

Yttrande över detaljplan Västra Nättraby 6:96 m.fl., Karlskrona kommun

Sign

Sign

Sign
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Freden, kommunhuset Ruthensparre
tisdag den 24 maj 2016 kl. 14.00 – 16.45
Beslutande

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

Peter Johansson (S) JÄV § 70
Birgitta Gamelius (M) § 70
Gunilla Ekelöf (L) JÄV § 70
Anna Ottosson (M) JÄV § 70

Ledamöter

Lotta Törnström (S)
Åke Håkansson (S)
Thomas Zeidler (M)
Helén Olsson (SD)
Jörgen Johansson (C)
Olle Hilborn (MP) kl 14.00-15.50 §§ 63-68

Ersättare

Övriga

Cecilia Neuendorff (S)
Susanne Sjöström (S) kl 14.00-16.34
§§ 63 - del av § 77
Birgitta Gamelius (M) §§ 63-69, 71-78
Margaretha Jonasson (SD)
Desiree Hoberg (V) kl 15.50-16.45 §§ 69-78
Sven Siwe (S) § 70
Per Wimmerman (L) § 70
Jan Nylander (KD) § 70
Johan Genestig (C) § 78 kl 16.40-16.45

Närvarande ersättare

Sven Siwe (S) §§ 63-69, 71-78
Johan Genestig (C) §§ 63-77 kl 14.00-16.40
Per Wimmerman (L) §§ 63-69, 71-78
Desiree Hoberg (V) kl 14.00-15.50 §§ 63-68
Jan Nylander (KD) §§ 63-69, 71- del av § 77
kl 14.00-16.38

Tjänstemän Förvaltningschef
VA-chef
Projektchef
Gatu/parkchef
Kommunikatör

Per Jonsson JÄV § 70
Kenneth Johansson
Johan Stenér
Karl-Johan Svärd
Tina-Mari Eriksson

Övriga

Jenny Chamliden, Kommunal

Personalföreträdare

Sekreterare Birgitta Dahl
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Utses att justera

Helén Olsson (SD)

Justerade paragrafer

§§ 63 - 78

Sekreterare

______________________________
Birgitta Dahl

Ordförande

______________________________
Peter Johansson §§ 63 – 69, §§ 71 – 78

Ordförande

______________________________
Birgitta Gamelius § 70

Justerare

______________________________
Helén Olsson

Protokolljusteringen av § 70 och § 76 har anslagits på kommunens anslagstavla
den 25 maj 2016 intygar
_______________________________

Protokolljusteringen av §§ 63 – 69, §§ 71 – 75 och §§ 77 – 78 har anslagits på
kommunens anslagstavla den
2016 intygar
_______________________________
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Akten

DSN 2016/2954 2.7.3

§ 63
Information om hamnchef
Förvaltningschef Per Jonsson informerar om pågående rekrytering
av ny hamnchef.
__________

Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesprotokoll

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN 2016/1902 4.2.2

§ 64
Yttrande över detaljplan Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken, Karlskrona
kommun
Drift- och servicenämnden beslutar
att avge upprättat förslag till yttrande för detaljplan Karlskrona 5:53 m.fl.
Krutviken, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 48
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd. Karlskrona 5:52 är idag obyggt
men området har tidigare varit bebyggt med Krutvikens gästgivaregård vilken
revs år 2010. Planområdet ligger på Wämö, söder om den sydvästra entrén
till Wämöparken. Fastigheten gränsar i norr och i väster till Hästövägen och i
söder till Wämöviken.
En utveckling av planområdet innebär en förtätning i redan befintlig
bebyggelsemiljö vilket innebär ett effektivt markutnyttjande, samt nyttjande av
befintlig infrastruktur, vilket stämmer väl överens med översiktsplanen.
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostäder, studentrum och
förskola/skola i ett flerbostadshus i 3 - 4 våningar med god gestaltning
anpassat till Wämöparken. Förslaget omfattar ca 50 lägenheter,
studentlägenheter och smålägenheter. Planens syfte är även att planlägga en
befintlig parkering. Bostäderna planeras uppföras helt i trä.
forts
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§ 64 forts
Yttrande över detaljplan Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken, Karlskrona
kommun
Hästövägen trafikeras av ca 2 500 fordon/årsmedeldygn och hastigheten är
50 km/h. Planområdet ligger även ca 30 meter öster om Infartsleden, vilken
trafikeras av ca 27 000 fordon/årsmedeldygn. Landstinget har framfört
önskemål om en snabbare påfart från ambulanscentralen och norrut på
Infartsleden i höjd med Krutviksvägen, söder om planområdet. Ny påfart
studeras för tillfället av Karlskrona kommun.
I samband med föreslagen bebyggelse på Karlskrona 5:53 föreslås
trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Hästövägen för besökare till Wämöparken
och för boende och förskola/skola inom planområdet. Angöring till området
förslås ske via Hästövägen. Detta medför att gång- och cykelvägen måste
flyttas något söder ut i planområdets norra del.
Cykelparkeringen föreslås i nära anslutning till entréerna och ska vara lätt
tillgänglig. Normen som föreslås är: 1,5 cykelparkeringar per lägenhet
d.v.s. ca 75 parkeringar samt 2 cykelparkeringar per avdelning för
förskola/skola vilket motsvarar ca 12 parkeringar.
Bilparkeringen till föreslagen bebyggelse föreslås lösas genom den
angränsande ytan som idag är planlagd som kvartersmark parkering.
Studentboendets bilparkeringsbehov bedöms till 0,2 bilplatser per
studentlägenhet, vilket skulle motsvara 10 bilparkeringar, varav minst en ska
vara tillgänglig för rörelsehindrade. För förskolan/skolan är bedömningen
2 parkeringar per avdelning, vilket motsvara 12 bilparkeringar för anställda
samt 10 för hämtning och lämning. Bilparkeringen föreslås samutnyttjas med
de parkeringsytor som redan finns anlagda för Wämöparken.
Angöring för varutransporter och sophämtning förseslås ske från Hästövägen
då det inte bedöms lämpligt att manövrera inne på parkeringsytan.
Vatten och avlopp finns längs med Hästövägen och planområdet kommer att
anslutas till kommunalt VA. Tekniska lösningar för dagvattenhanteringen
behöver särskilt beaktas och anpassas till ökade nederbördsmängder och
stigande havsvattennivåer. Bebyggelsen inom planområdet föreslås få gröna
tak och viss övrig vegetation kommer att ta upp regnvatten, i övrigt kommer
dagvattnet att ledas till havet. Grusparkeringen kommer att hårdgöras men
kan med fördel göras med en genomsläpplig plattsättning. Plankartan
reglerar att tekniska anläggningar ska översvämningsskyddas (+ 3,0 meter i
RH2000). Bräddledningar från pumpstationer behöver förses med ny
forts
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§ 64 forts
Yttrande över detaljplan Karlskrona 5:53 m.fl. Krutviken, Karlskrona
kommun
bakvattenlucka och stationens höjdläge behöver utredas. Vid framtida
extrema högvattennivåer finns även risk för inläckage av havsvatten i
spillvattenförande ledningssystem – dels i otäta serviser och dels i
huvudledningar.
En utveckling av Krutviken behöver ta hänsyn till stigande havsvattennivåer
och därmed höjt grundvatten. Ny bebyggelse föreslås inom planområdet trots
risk för översvämning under planerad användningstid med planeringshorisonten år 2100. Planförslaget föreslår att byggnader ska utformas och
utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån +108,5 meter inte
skadar byggnaden.
Drift- och serviceförvaltningens kommentar:
Även om byggnaderna utformas så att naturligt översvämmande vatten inte
skadar byggnaden riskerar verksamheten förskola/skolan i nedre plan att bli
påverkad av översvämningar och vid framtida klimatförändringar. Därför
anser förvaltningen att det ska utredas om höjdsättningen kan justeras för att
öka marginalerna vid framtida högvatten och havsnivåhöjningar under
användningstiden.
Med hänsyn till kommande klimatförändringar och dagvattenhanteringen
anser drift- och serviceförvaltningen att det ska regleras i detaljplanen att
källare inte ska tillåtas samt att dagvattnet i så stor utsträckning som möjligt
ska fördröjas på planområdet och tas till vara där innan det leds ut i havet.
Förvaltningen anser att utfartsförbudet ska utökas och gälla hela vägen i
väster längs Hästövägen så att en in- och utfart med tillhörande
konfliktpunkter mot gång- och cykelbanan undviks i den sydvästra delen av
planområdet.
Parallellt med ovannämnda detaljplan pågår också ett arbete med att
förändra sjukhusets påfart. Förvaltningen anser att det är viktigt att det
säkerställs att en sådan byggnation inte kommer att förändra
förutsättningarna för rubricerad plan.
__________
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Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN 2015/201 4.9.1

§ 65
Cykelbokslut 2015, Karlskrona kommun - Årsredovisning
med ekonomi- och åtgärdsuppföljning
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa
hos kommunfullmäktige besluta
att godkänna upprättad årsredovisning ”Cykelbokslut 2015”.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 49
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 april 2016 § 16
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet
Ärendet
Drift- och servicenämnden ansvarar för att genomföra
Cykelstrategi 2030.
Cykelbokslut 2015 är en årsredovisning med åtgärder och ekonomisk
uppföljning som överlämnas till nämnden för behandling och beslut.
__________
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Handläggare
Akten

DSN 2016/1800 1.4.1

§ 66
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per april 2016 och prognos 2016
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning 2016-04-30.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 50
förklarat ärendet berett.
Ansvarig controller Gun-Britt Sirbäck föredrar ärendet. Drift- och
serviceförvaltningen har med skrivelse den 11 maj 2016 lämnat
budgetuppföljning 2016-04-30.
Ärendet
Prognosen för drift- och servicenämndens verksamheter, exklusive VAverksamheten, indikerar ett överskott om +4 mnkr. Av överskottet ska
3,5 mnkr hänföras till den reserv som skapades under budgetarbetet.
Prognosen för VA-verksamheten överensstämmer med budget.
Investeringar
I investeringsredovisningen ingår överförda medel från 2015 i enlighet med
beslut i kommunfullmäktige den 28 april 2016 § 126.
Investeringsramen 2016 för drift- och serviceförvaltningens egen del uppgår
till 55,2 mnkr. Inklusive övriga förvaltningars fastighetsinvesteringar uppgår
ramen till 111,6 mnkr. Årets bokförda investeringsutgifter per 30 april 2016
uppgår till 32,0 mnkr.
Total investeringsram för samtliga investeringsprojekt, inklusive överförda
medel från tidigare år, uppgår till 395,6 mnkr. Totalt förbrukade investeringsmedel uppgår till 207,2 mnkr, varav 2,2 mnkr avser investeringsutgifter för
elva investeringsprojekt som avslutats under 2016. Dessa elva projekt har en
sammantagen budgetavvikelse på +0,1 mnkr.
forts
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§ 66 forts
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning för drift- och servicenämnden
per april 2016 och prognos 2016
Drift- och serviceförvaltningens bedömning är att 161,9 mnkr av pågående
respektive ej påbörjade investeringsprojekt kommer att nyttjas under resten
av året. Det innebär att totalt 369 mnkr beräknas tas i anspråk av den totala
budgeten om 395,6 mnkr. För att täcka pågående men under 2016 ej
färdigställda projekt kommer 36,4 kommer att behöva föras över till 2017.
Prognos för investeringsprojekt som avslutas under 2016 är -6,9 mnkr och
avser högre utgifter för Arenaprojektet.
__________
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Handläggare
Akten

DSN 2015/1299 4.6.1

§ 67
Revidering av Parkeringsstrategin
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa revidering av Parkeringsstrategin, med följande ändringar:
2. att Trossökortet ska kosta 300 kr per månad och boendeparkering hälften
av detta, det vill säga 150 kr per månad,
3. att Ekholmen ska hållas utanför stadsförbudszonen, samt
4. att servicetiderna ändras till kl. 8 – 10.

Anmälan
Helén Olsson (SD och Margaretha Jonasson (SD) deltar inte i beslutet.
Reservation
Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M) och Birgitta Gamelius (M) reserverar
sig till förmån för eget yrkande.
Yrkande
Ordförande Peter Johansson (S) och Gunilla Ekelöf (L) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag samt till de förändringar gatu/parkchef
Karl-Johan Svärd redovisat gällande förvaltningens förslag.
Olle Hilborn (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag att Trossökortet ska
kosta 400 kr och att Ekholmen ska hållas utanför stadsförbudszonen.
Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M) och Birgitta Gamelius (M) yrkar
avslag på arbetsutskottets förslag.
forts
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 67 forts
Revidering av Parkeringsstrategin
Proposition och beslut
Ordförande Peter Johansson (S) ställer proposition på Anna Ottossons (M)
avslagsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att drift- och
servicenämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering begärs.
Den som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar Ja, den som vill bifalla
Anna Ottossons (M) avslagsyrkande röstar Nej.
Följande röstar ja: Gunilla Ekelöf (L), Lotta Törnström (S),
Åke Håkansson (S), Jörgen Johansson (C), Olle Hilborn (MP),
Cecilia Neuendorff (S), Susanne Sjöström (S) och
ordförande Peter Johansson (S).
Följande röstar nej: Anna Ottosson (M), Thomas Zeidler (M) och
Birgitta Gamelius (M).
Drift- och servicenämnden beslutar med 8 ja-röster mot 3 nej-röster att
bifalla arbetsutskottets förslag med de förändringar gatu/parkchef
Karl-Johan Svärd redovisade gällande förvaltningens förslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på Olle Hilborns (MP)
ändringsyrkande avseende avgiftsnivån för Trossökortet mot
arbetsutskottets förslag och finner att drift- o servicenämnden beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 51
beslutat enligt förvaltningens förslag med följande ändringar:
Att Trossökortet ska kosta 300 kr per månad och boendeparkering hälften av
detta, det vill säga 150 kr per månad.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd redovisar att förvaltningens förslag på
servicetider är kl. 8 – 10 samt att Ekholmen inte ska ingå i
stadsförbudszonen, och inte så som beskrivet är i drift- och
serviceförvaltningens skrivelse daterad den 29 april 2016 om yttrande och
beslutsförslag till revidering av parkeringsstrategin.
forts
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Sammanträdesdatum

Blad

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 67 forts
Revidering av Parkeringsstrategin
Ärendet
Drift- och servicenämnden beslutade den 24 november 2015 § 164
att återremittera drift- och serviceförvaltningens förslag till reviderad
parkeringsstrategi. Förvaltningen återkommer nu, enligt uppdrag, med sitt
ursprungliga förslag, men kompletterat med förslag om boenderabatt för
boende på Trossö.
En ny parkeringsstrategi infördes i Karlskrona 2012. Syftet var främst att få
”rätt bil på rätt plats” eftersom utförd parkeringsutredning visade att det var
ont om parkeringsplatser på gatumark lördagar och kring varvet vardagar,
samtidigt som allmänna och ej allmänna parkeringshus/platser stod tomma.
Vidare var också syftet att, med inrättande av P-förbud under servicetider,
möjliggöra effektiv renhållning och snöröjning för att få en tillgängligare och
attraktivare stad. Samtliga parkeringsplatser på Trossö blev avgiftsbelagda
och delades in i tre zoner för att passa parkeringsbehoven i staden. De ökade
inkomsterna från parkeringsavgifterna skulle användas till underhåll och
utveckling av stadsmiljön.
Ett halvår efter införandet gjordes en ny parkeringsinventering som visade att
det ej längre var problem med överparkering i centrum lördagar och vid
varvet vardagar, då fler bilister valde att stå på privata parkeringsplatser och
allmänna parkeringshus eftersom samtliga allmänna parkeringsplatser på
Trossö avgiftsbelagts. Vidare konstaterades även att parkeringsstrategin ej
medfört förändringar i ökad kollektivtrafik eller minskad biltrafik till och från
Trossö.
Den 24 mars 2015 § 46 fastställde drift- och servicenämnden att förvaltningen
ska arbeta vidare med tidigare direktiv som beslutats i kommunfullmäktige,
bland annat parkeringsstrategin.
Syftet med översynen är att förenkla och öka förståelsen för de regler och
förutsättningar som finns för parkering i centrala Karlskrona. Regelverket ska
vara utformat så att det ger bästa förutsättningar för miljömässigt och
ekonomiskt hållbar centrumutveckling och besöksnäring.
__________
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Handläggare
Kultur- och fritidsförvaltningen

DSN 2016/429 4.7.3

§ 68
Ubåtstorn vid E22 Angöringen
Drift- och servicenämnden beslutar
att placera och gestalta ubåtstornet enligt upprättat förslag.
Yrkande
Ordförande Peter Johansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 52
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Lars-Göran Forss skickade in ett medborgarförslag den 29 oktober 2012
där han föreslog att kommunen skulle hemställa hos Försvarsmakten om att
få överta ett komplett ubåtstorn i samband med skrotning av ubåt typ Näcken.
Han föreslog att tornet skulle kunna placeras på grönytan mellan avfarterna
från E22 och McDonalds.
Ärendet behandlades i kommunfullmäktige den 18 september 2014 § 145
och då beslutades att bifalla medborgarförslaget.
Efter detta tog drift- och serviceförvaltningen kontakt med SAAB för att
diskutera ärendet och då framkom det att ubåtstornet var i mycket dåligt skick
och att det skulle bli mycket dyrt att placera ut detta befintliga ubåtstorn enligt
förslaget. Driftkostnaden skulle även den bli mycket hög för att hålla det
befintliga ubåtstornet i fint skick. SAAB föreslog istället att de skulle tillverka
en kopia på det befintliga ubåtstornet i komposit. Detta skulle bli billigare och
även driftkostnaden bli lägre. Denna lösning beslutades att gå vidare med.
forts
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 68 forts
Ubåtstorn vid E22 Angöringen
Överenskommelsen med SAAB är att de tillverkar och skänker ubåtstornet till
Karlskrona kommun och att Karlskrona kommun står för åtgärderna i marken
för att placera ut ubåtstornet. För dessa åtgärder finns 1 mnkr i drift- och
serviceförvaltningens budget för 2016.
Enligt förslaget skulle ubåtstornet kunna placeras på grönytan mellan
avfarterna från E22 och McDonalds. Placeringen har diskuterats internt samt
med förslagsställaren och SAAB. Alla parter är överens om att förslagets
placering inte är bra. Gemensamt föreslår man att placera ubåtstornet i
cirkulationsplatsen vid Lyckebyvägen/Österleden.
Ubåtstornet kommer att placeras på ett betongfundament mitt i
cirkulationsplatsen. Runt om fundamentet kommer det att läggas svart sten
(diabas) för att ge en känsla av en krusad vattenyta. För att avgränsa
stenytan och gräsytan kommer det att sättas en kantsten. Vid denna kantsten
kommer det runt om placeras ut belysningsarmaturer för att belysa
ubåtstornet.
Den grova tidplan som gäller är att projektet skall vara klart under
hösten 2016.
Ärendet har skickats till kultur- och fritidsförvaltningen för yttrande.
_________
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Sammanträdesdatum

Blad

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN 2016/2716 4.14.4

§ 69
Investeringstillstånd för VA-utbyggnad enligt VA-planen
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att bevilja 13,4 mnkr ur VA-planens investeringsbudget till VA-infrastruktur
Sturkö – Trummenäs,
2. att ianspråkta 2,0 mnkr ur klumpanslag VA-ledningar, samt
3. att finansiera utbyggnaden med 3,4 mnkr i anläggningsavgifter för
VA-planens genomförande.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 53 beslutat enligt
förvaltningens förslag.
Efter sammanträdet överlämnades en ny tjänsteskrivelse
daterad 2016-05-17.
VA-chef Kenneth Johansson föredrar ärendet.
Ärendet
Senoren Möcklö ekonomiska VA-förening bygger ut kommunalt VA till
80 fastigheter på Senoren och 80 fastigheter på Möcklö. PEAB är entreprenör
och arbetena beräknas färdiga kvartal ett år 2017. Vid all VA-utbyggnad av
föreningar har kommunen stått för den övergripande VA-infrastrukturen som
sjöledningar, huvudavloppspumpstationer, huvudtryckstegringsstationer och
överföringsledningar. För att VA-utbyggnaden skall fungera behöver
kommunen bygga ut följande VA-infrastruktur enligt upprättad karta.
Denna VA-utbyggnad innebär att hela Möcklö och all bebyggelse öster om
Sturkövägen på Senoren får kommunalt VA. Även bebyggelsen från Ramdala
idrottsplats till Golfbanan kan få kommunalt VA år 2017 enligt VA-planen.
Utbyggnaden skapar möjlighet till mycket ny bebyggelse på Möcklö och
Senoren.
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 69 forts
Investeringstillstånd för VA-utbyggnad enligt VA-planen
I investeringsplanen för 2016 finns 20,0 mnkr upptagna för utbyggnad enligt
VA-planen och 10,0 mnkr som intäkter i anläggningsavgifter. VA-föreningen
bekostar utbyggnaden på Möcklö och Senoren med ca 30,0 mnkr så därför
erläggs inga anläggningsavgifter till kommunen av föreningen.
Mellan Möcklö och Trummenäs finns ett antal fastigheter som kan erhålla
kommunalt vatten och avlopp som vill anslutas. Kalkylmässigt beräknas
dessa att ge 3,4 mnkr i anläggningsavgifter. Resterande 2,0 mnkr tas från
klumpanslag VA-ledningar i 2016 års budget.
__________
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ansvarig controller drift- och serviceförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN 2016/2955 1.11.1

§ 70
Beslut om utökad ram för representation
Drift- och servicenämnden beslutar
1. att medge undantag från den i bilagan tillhörande fastställda Riktlinjer om
representation, avtackning och gåvor angivna beloppsgränsen, på så sätt
att representation den 25 maj 2016 får ske med maximalt 500 kr exklusive
moms per person.
Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
2. att förklara paragrafen för omedelbart justerad
Jäv
Ordförande Peter Johansson (S), Gunilla Ekelöf (L), Anna Ottosson (M) och
förvaltningschef Per Jonsson anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 54
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Kommunfullmäktige har den 29 januari 2015, § 16, fastställt Riktlinjer för
representation, avtackningar och gåvor. Av bilaga till Riktlinjerna framgår att
beloppsgränsen för extern representation vid särskilda tillfällen för middag
eller supé uppgår till 330 kr exklusive moms per person. Beloppen för 2016 är
oförändrade i förhållande till det belopp som gällt för de två förevarande åren.
Drift- och servicenämnden står som värd för servicenämnden i Kalmar
kommuns besök i Karlskrona den 25 - 26 maj. Servicenämnden i Kalmar
kommun har ett anvarsområde som till mycket stor del sammanfaller med
drift- och servicenämnden. Syftet med besöket är att ta del av varandras
erfarenheter och att värdera möjligheterna till samarbete och samverkan.
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 70 forts
Beslut om utökad ram för representation
Kvällen den 25 maj kommer att avslutas med middag och något bra alternativ
som understiger den i bilagan angivna beloppsgränsen finns inte. Drift- och
servicenämnden kommer att representeras av nämndens presidium. Från
förvaltningen medverkar förvaltningschefen samt ytterligare ett par
tjänstemän. Kostnad beräknas uppgå till maximalt 500 kr per person.
Av riktlinjerna framgår att om kostnader för representationen beräknas till ett
högre belopp än det fastställda ska anhållan om överskridande göras hos
högre chef eller nämnd/styrelse.
Av den anledningen anhåller drift- och serviceförvaltningen om att drift- och
servicenämnden ska medge ett överskridande av det fastställda beloppet för
representation i särskilda fall. Budgeterade medel finns för den aktuella
sammankomsten.
__________
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/3009 1.2.2

§ 71
Svar på medborgarförslag om att införa fler cykelöverfarter
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 55
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 april 2016 § 17
beslutat tillstyrka förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun ska ta beslut om att införa
fler cykelöverfarter.
Drift- och serviceförvaltningen byggde under år 2015 tre cykelöverfarter och
har för avsikt att prioritera cyklister även framöver. Fler cykelöverfarter kan
därför bli aktuella.
________
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/3007 1.2.2

§ 72
Svar på medborgarförslag om att ordna fler cykelparkeringar på
Borgmästaregatan
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 56
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 april 2016 § 18
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun placerar fler
cykelparkeringar på Trossö och speciellt på Borgmästaregatan, i nära
anslutning till Wachtmeisters entréer.
Drift- och serviceförvaltningen placerade under våren 2015 fem nya
cykelparkeringar på norra delen av Borgmästaregatan, samt 19 utanför
Wachtmeisters södra entré vid Arklimästaregatan. Borgmästaregatan är en
välmöblerad gågata med många entréer till fastigheter varför placering av nya
cykelparkeringar måste ske efter noga avvägning för att inte upplevas som ett
hinder för gående och näringsidkare.
Nya cykelparkeringar planeras i centrum och platser på Borgmästaregatan är
aktuella.
________
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Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Akten

DSN 2015/3006 1.2.2

§ 73
Svar på medborgarförslag om att utforma gång- och cykelväg vid
hotellet vid Fisktorget
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
att medborgarförslaget härmed skall anses besvarat.

Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj 2016 § 57
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Trafikutskottet har vid sammanträde den 19 april 2016 § 19
beslutat enligt förvaltningens förslag.
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att utforma
mötet mellan gång- och cykelväg och entrévägen till hotellet vid Fisktorget på
ett säkrare sätt, särskilt för cyklister som kommer från väster.
Förslagsställaren föreslår att sätta upp speglar, markera väjningsplikt för de
fordon som ska ut på Skeppsgossegatan och skyltar och marksymboler för
gående.
Drift- och serviceförvaltningen har begränsat användandet av speglar i
trafiksituationer då de i hög grad utsätts för skadegörelse och därmed får en
orimligt hög driftskostnad. En väjningsplikt för fordon behövs inte eftersom
vägen förbi hotellets entré är enkelriktad i riktning mot Borgmästarekajen.
Det finns i dagsläget redan skyltar som visar gång- och cykelväg men
förvaltningen kommer att se över användandet av marksymboler. Eftersom
symbolerna lätt slits av drift- och underhållsmaskiner samt utgör en viss
halkrisk, utreder andra kommuner alternativa sätt att göra marksymboler mer
hållbara, vilket också är intressant för vår kommun.
________
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24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 74
Anmälan om delegeringsbeslut
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

Protokoll
1. Drift- och servicenämndens trafikutskott den 19 april 2016
2. Drift- och servicenämndens arbetsutskott den 11 maj 2016
Lokala trafikföreskrifter DSN 2016/25 4.6.5
3. 1080 2016: 21, 23 - 27
Beslut
4. Avskrivning av kundfordringar 2015
DSN 2016/907
5. Tillsvidareanställning av personal (utom förvaltningschef) 2016-03-31
DSN 2016/2425
6. Beslutsattestant fr.o.m. den 12 april 2016
DSN 2016/1344
7. Disposition av 2016 års anslag för Förnyelse
Badplatser/Toaletter/Flytbryggor, 200 000 kr till projekt Flytbryggor 2016
DSN 2016/2546
8. Disposition av 2016 års anslag för Nyanläggning/Förbättringsarbeten,
300 000 kr till projekt Trafikräknare
DSN 2016/2662
9. Disposition av 2016 års anslag för Förnyelse
Badplatser/Toaletter/Flytbryggor, 300 000 kr till projekt
Toalettbyggnader 2016
DSN 2016/2526
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24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 74 forts
Anmälan om delegeringsbeslut
10. Disposition av 2016 års anslag för Förnyelse
Badplatser/Toaletter/Flytbryggor, 500 000 kr till projekt Badplatser 2016
DSN 2016/2527
11. Disposition av 2016 års anslag för Förnyelse Fordon, 600 000 kr
till projekt Gräsklippare Lyckeby
DSN 2016/2528
12. Disposition av 2016 års anslag för Klumpanslag Hamnen, 200 000 kr
till projekt Reparation Kaj 1 Verkö
DSN 2016/2525
13. Disposition av 2016 års anslag för Åtgärder/Skärgårdshamnar/Muddring,
250 000 kr till projekt Brygga Herrgårdsviken
DSN 2016/2524
14. Disposition av 2016 års anslag för Nyanläggning/Förbättringsarbeten,
200 000 kr till projekt Wämöparken
DSN 2016/2741
__________
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24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 75
Meddelanden
Drift- och servicenämnden beslutar
att godkänna redovisning av meddelanden nr 1 – 11.

Skrivelse från Nättraby Vägars Samfällighetsförening den 11 mars 2016
1. Angående trafiksituationen på Fredriksdalsvägen i Nättraby
Kommunstyrelsens beslut den 12 april 2016
2. § 140 Karlskrona Årets Stadskärna 2018
3. § 132 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Sveriges Kommuner och Landsting den 14 april 2016
4. CIRKULÄR 16:16 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för
år 2016
Kommunfullmäktiges beslut den 28 april 2016
5. § 109 Svar på medborgarförslag om fler reflex- och
cykelbelysningskampanjer
6. § 110 Svar på medborgarförslag om att göra cykel- och gångväg mellan
Skeppsbrokajen och Handelshamnen
7. § 111 Svar på medborgarförslag om att ta fram fler flytande
tömningsstationer för båttoaletter
8. § 115 Svar på medborgarförslag om förändring till en säkrare riksväg
9. § 128 Andra fördelningen av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut i extra ändringsbudget
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Sign

Sign

Sign

Blad

25

Sammanträdesdatum
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 75 forts
Meddelanden
10. § 129 Förslag till IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommuns
samlade verksamheter
11. § 130 Program för samarbete mellan Karlskrona kommun och
Gdynia stad för åren 2016-2018
__________
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DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen
Handläggare
Akten

DSN 2016/1041 4.5.2

§ 76
Ny Östersjöhall
Drift- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa hos
kommunfullmäktige besluta
1. att uppdra åt kommunstyrelsen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna hyreskontrakt avseende förhyrning av ”ny Östersjöhall,
samt
2. att uppdra åt kommunstyreslen, eller den som kommunstyrelsen i sin tur
utser, att teckna kontrakt om försäljning av befintlig fastighet
Gasverket 18.
Drift- och servicenämnden beslutar för egen del
3. att förklara paragrafen för omedelbart justerad

Förvaltningschef Per Jonsson föredrar ärendet.
Ärendet
Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2016, § 17, bland annat att bjuda
ut nuvarande idrottshall och Östersjöhall till försäljning vad avser såväl
byggnader som där tillhörande markområde.
Förberedelsearbetet för att etablera en ny Östersjöhall är nu inne i sitt
slutskede. Projektet innehåller förutom försäljningen även ett moment där ett
hyreskontrakt gällande lokaler för skol- och föreningsidrott ska handlas upp.
Upphandlingen av hyreskontraktet kommer att ske enligt lagen om offentlig
upphandling (LOU), och annonseringstiden är 40 dagar. Därefter sker
utvärdering och beslut om tilldelning. Upphandling enligt LOU kommer att ske
eftersom det betraktas som en byggentreprenad när en myndighet uppdrar åt
en leverantör att
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§ 76 forts
Ny Östersjöhall
uppföra byggnad enligt myndighetens önskemål och sedan hyra ut
fastigheten till myndigheten enligt 2 kap. 3 § 2 p LOU. Genom ett
anbudsförfarande riskerar man inte heller att försäljningen kan komma att
ifrågasättas utifrån EU:s regler om statsstöd.
Reglementet för drift- och servicenämnden stadgar att hyreskontrakt som
avser en tid längre än 15 år, eller till årligt hyresbelopp överstigande 2 mnkr,
ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut.
Vad avser försäljningen av fastigheten är det egentligen en fråga för
kommunstyrelsen att besluta om, då värdet av försäljningen överstiger de
gränser för tjänstemannabeslut som finns angivna i kommunstyrelsens
delegationsordning, punkt 7.5. Det är således egentligen inte nödvändigt att
lyfta just den delen till kommunfullmäktige.
Försäljningen är i sig inte en fråga som direkt berör drift- och
servicenämnden, men eftersom försäljningen och ett nytt hyreskontrakt är
direkt kopplade till varandra är det lämpligt att behandla dessa två
beslutsfrågor i ett sammanhang, varför förslaget är att båda dessa föreläggs
kommunfullmäktige för beslut om att utse delegat.
För att inte avslutet av processen tidsmässigt ska vara beroende av beslutet i
kommunfullmäktige föreslår således förvaltningen att kommunstyrelsen ber
om kommunfullmäktiges uppdrag att teckna såväl hyreskontraktet som
avtalet om försäljning av fastigheten Gasverket 18. Ett sådant förfaringssätt
leder därmed till kortare ledtider från det att anbudstiden går ut tills dess att
tilldelningsbeslut kan fattas.
Drift- och serviceförvaltningen har i detta ärende rådgjort med
kommundirektören och kommunjuristen.
__________

Sign

Sign

Sign

Blad

28

Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 77
Övrigt
Trafikregler vid Landbrogatan
Birgitta Gamelius (M) ställer fråga om gällande trafikregler vid Landbrogatan.
Projektchef Johan Stenér svarar samt förklarar att de nya reglerna beror på
en nytillkommen uteservering.
---Trafiksituationen för gående vid Torpa Backe
Birgitta Gamelius (M) ställer fråga om möjligheten att göra det säkrare för
gående vid Torpa Backe.
Projektchef Johan Stenér svarar att förvaltningen undersökt möjligheten att
koppla ihop cykelbanorna där. En förbättring skulle innebära bl.a. sprängning
och tomtinlösen vilket skulle medföra orimligt höga kostnader.
---Fontänen i Borgmästarefjärden
Per Wimmerman (L) frågar hur förvaltningen planerat för fontänen i
Borgmästarefjärden i år.
Ordförande Peter Johansson (S) svarar att fontänen sjösattes idag
den 24 maj 2016.
---Stängsel på Verkö - Långalisa
Desiree Hoberg (V) påtalar att ett stängsel på Verkö gör att det inte går att
ta sig ut till Långalisa.
Projektchef Johan Stenér svarar att hamnområdet är inhägnat och det är
viktigt att det är ordentligt stängslat av säkerhetsskäl.
---Dieselstöld och inbrott på Oskarsvärn
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar att gata/parkavdelningen på
Oskarsvärn drabbats av en organiserad dieselstöld som är polisanmäld. De
stulna bensinkorten är nu spärrade.
Vid ett inbrott på Oskarsvärn har arbetsredskap stulits. Bevakningen på
området kommer att utökas.
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§ 77 forts
Övrigt
Vin vid sammankomster
Susanne Sjöström (S) framför att annan personal, utöver chefer, också ska få
ett glas vin när t.ex. trivselpengar används till sammankomster.
Ordförande Peter Johansson (S) förtydligar att vin endast ingår vid extern
representation.
---Lekplatsen Eklövet i Hoglands Park
Sven Siwe (S) ställer fråga om lekplatsen Eklövet i Hoglands Park.
Gatu/parkchef Karl-Johan Svärd informerar om de åtgärder som gjorts och att
arkitekten och byggaren har kallats till möte med förvaltningen.
Drift- och servicenämnden diskuterar ärendet.
__________
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

DSN 2016/2668 4.2.2

§ 78
Yttrande över detaljplan Västra Nättraby 6:96 m.fl.,
Karlskrona kommun
Drift- och servicenämnden beslutar
att avge upprättat förslag till yttrande för detaljplan Västra Nättraby 6:96 m.fl.,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Projektchef Johan Stenér föredrar ärendet.
Ärendet
Rubricerad detaljplan är föremål för samråd. Planområdet är idag bebyggd
med Villa Fehr och ligger i norra Nättraby direkt söder om E22. Området
gränsar i öster till Nättrabyån, i sydväst till Åvägen, som utgör huvudinfart till
Nättraby, och i sydost till befintlig småhusbebyggelse vid Bruksvägen.
Detaljplanens syfte är flera: Dels att pröva möjligheten att uppföra bebyggelse
för bostäder och centrumändamål genom komplettering och omvandling av
befintlig bebyggelse inom planområdet. Dels att bevara och vidareutveckla
kulturmiljön kring Villa Fehr, omgestalta Åvägen för att få ett tydligare
gaturum, samt att planlägga området utmed ån som naturmark.
Villa Fehr och ekonomibyggnaden längs med Nättrabyån föreslås bevaras
och renoveras för bostäder och centrumändamål. Planområdet föreslås även
kompletteras med ny bostadsbebyggelse, sammanlagt ca 40 lägenheter
fördelade på radhus, atriumhus och ett flerbostadshus utformat som ett
punkthus. Bostäderna föreslås upplåtas som bostadsrätter för seniorer och
bostäderna uppförs helt i trä.
Villa Fehr omges idag av en karaktäristisk parkmiljö med träd och
dammanläggning vilken avses att bevaras och ges en central roll i
gestaltningen av området. Bebyggelsen placeras i ytterkanterna av
planområdet så att parkens öppna ytor till viss del bibehålls.
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§ 78 forts
Yttrande över detaljplan Västra Nättraby 6:96 m.fl.,
Karlskrona kommun
Befintlig bussvändslinga utmed Åvägen omgestaltas, vilket medför att
bebyggelse kan placeras närmare Åvägen, vilket skapar ett tydligare gaturum
och en tydligare entré till Nättraby. Befintlig vegetation utmed Nättrabyån
bevaras.
Detaljplanen reglerar att de 30 meterna närmast E22 endast får bebyggas
med komplementbyggander med tanke på skyddsavståndet utmed E22.
Komplementbyggander får uppföras med en totalthöjd på 4,5 meter.
Gång- och cykel
Gång- och cykelbron över Nättrabyån, som idag har trappor på den
nordöstra sidan, föreslås tillgänglighetsanpassas i samband med
utvecklingen av planområdet. Detta föreslås ske genom upphöjning av
gång- och cykelvägen mot bron. Lätt tillgängliga cykelparkeringar föreslås
inom planområdet i nära anslutning till entréerna och ska vara lätt tillgängliga.
Parkering
Parkering till föreslagen ny bebyggelse ska lösas inom kvartersmark.
Tillkommande parkering föreslås till största del samlat i planområdets
norra del utmed E22.
Vatten och avlopp
Ledningsomläggningar för vatten och avlopp kommer att bli aktuellt inom
planområdet. Exploatören ansvarar för utbyggnaden av planområdets
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar inom kvartersmark, vilka ska
anslutas till det kommunala ledningsnätet efter anvisad anslutningspunkt.
Tekniska anläggningar för vatten och avlopp ska översvämningsskyddas
(+ 3,0 meter i RH2000) för att anpassas till klimatförändringar som ökade
nederbördsmängder, översvämningsrisker och höjt grundvatten.
Dagvatten
Tekniska lösningar för dagvattenhanteringen behöver särskilt beaktas och
anpassas till ökade nederbördsmängder och stigande havsvattennivåer.
Parkeringar inom planområdet kommer att hårdgöras, med tanke på
dagvatten kan det med fördel vara en genomsläpplig plattsättning.
Dagvatten bör så långt som möjligt omhändertas lokalt.
forts

Sign

Sign

Sign

Blad

32

Sammanträdesdatum

24 maj 2016

DRIFT- OCH SERVICENÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 78 forts
Yttrande över detaljplan Västra Nättraby 6:96 m.fl.,
Karlskrona kommun
Drift- och serviceförvaltningens kommentar
Drift- och serviceförvaltningen är tveksam till att ha en utfart och en infart i
området. Risken är stor att utfarten, som dessutom får dåliga
siktförhållanden, förvandlas till en smitinfart. Därför föreslår förvaltingen att utoch infart till området ska samlokaliseras och att utfartsförbudet ska förlängas
och gälla längs hela sydöstra sidan.
I planbeskrivningen står på sidan 43 att ”Erforderlig parkering ska lösas inom
kvartersmarken”. Förvaltningen önskar att denna skrivning förtydligas till
”Erforderlig bil- och cykelparkering skall lösas inom kvartersmarken”.
Antalet parkeringsplatser föreslås till 1,1 bilparkeringar/lägenhet samt
2,5 cykelparkeringar/lägenhet.
__________
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