
Sammanträdesprotokoll Sid 1 (23)

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2019-09-10

Paragrafer
205-219

Plats och tid Stadshuset, KS-rummet, klockan 08:30-15:15.
 Beslutande ledamöter Staffan Larsson, ordförande (C)

Ilko Corkovic (S)
Carl Malgerud (M)

 Övriga närvarande Marie-Louise Johansson, sekreterare
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef
Niklas Palmqvist, IT-chef §§ 205-206
Linda Kjellin, budgetchef §§ 205-207
Anders Magnusson, tillväxtchef §§ 207-208
Joel Schäfer, ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 212
Tomas Zander, 1:e vice ordförande miljö- och byggnadsnämnden § 212
Marcel van Luijn, 2:e vice ordförande miljö – och byggnadsnämnden § 212
Magnus Juhlin, plan- och byggchef § 212
Anna Stjärndal, miljöchef § 212
Helena Svensson, utbildnings- och skolchef § 219
Jan-Erik Carlsson, tf utbildnings- och skolchef § 219
Benny Wennberg, ordförande utbildningsnämnden § 219
Jeanette Sandström, 1:e vice ordförande utbildningsnämnden § 219 

 Justerare Ilko Corkovic

 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2019-09-17

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Marie-Louise Johansson

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Staffan Larsson

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Ilko Corkovic

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2019-09-17 Datum då anslaget tas ned 2019-10-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen

1



Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 205 Återrapportering;  revidering av kommunens bredbandsstrategi 
2020-2025

2018/196 003 3

§ 206 Antagande av Digitaliseringsstrategi 2019-2021 2018/196 003 4 - 5

§ 207 INFORMATION; gestaltning, Sjötorget 2018/280 059 6

§ 208 INFORMATION; Förfrågan inför markanvisning, särskilt boende 
Ekbacka Borgholms kommun 

2019/160 231 7

§ 209 Godkännande av utlandsresor 2019 2019/106 020 8

§ 210 Avslut av ärende; Ölands agenda för energiomställning; ren energi 
för EU:s öar.

2019/29 304 9 - 10

§ 211 Medborgarförslag (Johanna L Sohlström) - Anordna en gång- och 
cykelväg längs väg 136 i elledningstråket mellan avfarten Stora Rör 
och Rälla 

2019/88 008 11

§ 212 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och 
byggnadsnämnden

2019/24 012 12

§ 213 Förslag till utökade tätortsområden; Rälla och Köpingsvik 2019/190 511 13 - 14

§ 214 Ajourhållning Lokal vägdatabas; delegation 2019/189 319 15

§ 215 Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 18568.1 vid 
Räpplinge

2019/187 311 16

§ 216 Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på väg 974 vid Föra 2019/185 311 17

§ 217 Ansökan uppväxlingsprojekt 2019 2018/263 048 18 - 19

§ 218 Återrapportering; Förslag på arbetsmarknadsåtgärder 2019/86 033 20 - 21

§ 219 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden 2019/26 012 22 - 23

2



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 205

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205 Dnr 2018/196 003 KS

Återrapportering; Revidering av kommunens bredbandsstrategi 2020-
2025

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta reviderad bredbandsstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 252 till IT-chefen
att revidera bredbandstrategin, tillsammans med digitaliseringsstrategi med hand-

lingsplan, analogt med den reviderade regionala bredbandsstrategin.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-14 § 252.
Förslag till bredbandsstrategi 2020-2025.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04

Bedömning
Utbyggnaden i kommunen kommer i stort kunna ske på kommersiella grunder. I de 
områden som inte går att bygga ut kommersiellt måste kommunen gå in och an-
tingen förlägga kanalisation som gör området möjligt för kommersiell utbyggnad 
eller driva projekt för fullständig utbyggnad i området.

Dagens sammanträde
IT-chef Niklas Palmqvist redogör för framtagen bredbandsstrategi där det framgår 
att kommunen ansluter sig till regeringens och regionens bredbandsstrategi, där 
målsättningen för bredbandsutbyggnaden har höjts till 100 % år 2025 och 1 Gbit 
istället för 100 Mbit.

Av strategin framgår även att kommunen under åren 2020-2025 i budget avsätter 
mellan 1-5 mkr/år för att stödja bredbandsutbyggnaden och för att göra områden 
aktuella för kommersiell utbyggnad, föreningsbidrag samt satsningar för att ta fram 
kostnader i icke kommersiella områden. Handlingsplanerna styr vilka satsningar 
som kommer att genomföras.  

Skickas till
Kommunstyrelsen
Efter fullmäktigebeslut – skickas till Tillväxtenheten, Mex, Plan-Bygg, ekonomiav-
delningen

______________
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§ 206 Dnr 2018/196 003 KS

Antagande av Digitaliseringsstrategi 2019-2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta föreslagen digitaliseringsstrategi 2019-2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 252 till IT-chefen
att revidera bredbandstrategin, tillsammans med digitaliseringsstrategi med hand-

lingsplan, analogt med den reviderade regionala bredbandsstrategin.

Genom digitalisering finns det stora möjligheter för kommunen att effektivisera och 
erbjuda medborgare fler och bättre tjänster. Digitaliseringsstrategin beskriver hur vi 
arbetar med detta och tillhörande plan som beslutas på tjänstemannanivå, beskri-
ver i detalj vad som planeras. Det är IT-rådets uppgift att samordna satsningarna 
och ge förslag till prioriteringar.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-08-14 § 252.
Förslag till Digitaliseringsstrategi 2019-2021 och Handlingsplan digitalisering 2020-
2021.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.

Bedömning
Genom att använda digitaliseringens möjligheter kan man bidra till att skapa en 
modern och attraktiv kommun. Man skapar även goda förutsättningar för en effekti-
vare, smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovationer och delaktighet. 

Dagens sammanträde
IT-chef Niklas Palmqvist redogör för framtagen digitalisteringsstrategi varav framgår 
att strategin ska ge vägledning och vara ett stöd till kommunens nämnder och verk-
samheter i arbetet med att prioritera, planera och genomföra digitala utvecklings-in-
satser. Insatser som ska medföra nyttoeffekter för kommunens verksamhet och för-
bättra den service som kommunen tillhandahåller för de som bor, studerar, arbetar, 
besöker eller bedriver näringsverksamhet i kommunen. Kommunens varumärke för-
väntas även stärkas.

Följande insatsområden har bedömts som prioriterade:
• Digitalisering som förstärker lärande.
• Mer individanpassad och kvalitativ vård och omsorg.
• Smart, effektiv och enkel förvaltning

Uppföljning och utvärdering av den strategin kommer att genomföras en gång per år 
och rapporteras till nämnderna. Vid behov kommer strategin att revideras i samband 
med detta.
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Till strategin tas det även fram en handlingsplan med detaljerade och budgeterade 
insatser. Handlingsplanen beslutas på tjänstemannanivå. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 207 Dnr 2018/280 059 KS

INFORMATION; gestaltning, Sjötorget

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen

Dagens sammanträde
Tillväxtchef Anders Magnusson informerar om planerad placering av den upphand-
lade offentliga toaletten till Sjötorget i Borgholm. Det noteras att toalettbyggnaden 
kommer att placeras på norra delen av Sjötorget och att de befintliga byggnaderna 
där ska flyttas till annan plats. Placeringen kommer att innebära vissa anslutnings-
kostnader. 

______________
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§ 208 Dnr 2019/160 231 KS

INFORMATION; Förfrågan inför markanvisning, särskilt boende Ekbac-
ka Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

Dagens sammanträde
Tillväxtchef Anders Magnusson informerar om att sex företag svarat på den förfrå-
gan inför markanvisning av ”särskilt boende på Ekbacka-området  där entreprenören 
utför upphandling enligt LOU” som skickats ut. Nu kommer en opartisk bedömning 
att göras. Arbetsgruppen går sedan vidare med förfinad kalkyl av de företag vars an-
sökningar uppfyller de ställda kraven. Dessa kommer därefter, inför kommande poli-
tiskt beslut, att ställas mot byggnation i egen regi.

______________
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§ 209 Dnr 2019/106 020 KS

Godkännande av utlandsresor 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna utlandsresa 2019-09-11—09-13 för: Maria Jungerstam, Daniel

Widell, Tina Petersson, Tomas Jotarv, Helene Penttinen, Harrieth Nilsson och 
Jesper Ström  tillsammans med eleverna i årskurs 9.

Ärendebeskrivning
Rektor Göran Eliasson på Slottsskolan meddelar i e-post 2019-09-05 att eleverna i 
årskurs 9 på Slottsskolan tillsammans med sju lärare ska åka på studiebesök till 
koncentrationslägret Stutthof i Polen.

Enligt tidigare beslut ska kommunstyrelsens arbetsutskott med hänsyn till eventuella 
försäkringsfrågor vid olyckshändelser, godkänna utlandsresor som kommunens an-
ställda och politiker gör i tjänsten.

Skickas till
Rektor Slottsskolan

______________
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§ 210 Dnr 2019/29 304 KS

Avslut av ärende; Ölands agenda för energiomställning; ren energi för 
EU:s öar

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Borgholms kommun inte ska underteckna: Åtagande om Ren Energi för EU:s 

öar

att genom att inte underteckna åtagandet träda ur projektet och avsluta ärendet

Ärendebeskrivning
Öland blev via miljö- och energidepartementet erbjudna att tillsammans med andra 
svenska öar bli en del av Clean Energy for EU Islands Initiative. Syftet med initiati-
vet är att öka Öarnas självförsörjning på fossilbränslefri energi. Detta kan ske bland 
annat genom erfarenhetsutbyte inom initiativet eller till initiativet knutna projekt. Då-
varande Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att Borgholms och Mörbylånga 
kommun bör gå in i projektet via Ölands kommunalförbund. För att göra det måste 
de båda kommunerna först fatta självständiga beslut om att gå med då Ölands 
kommunalförbund inte har beslutanderätt i frågan. 

Ett sådant projekt är nu igång under namnet Clean Energy Transition Agenda. Hu-
vudsyftet med projektet är att ta fram en agenda för totalomställning av hela 
Ölands energisystem till fossilfri energi. Agendan ska skrivas enligt en fastställd 
mall och av olika aktörer i samhället såsom näringsliv, utbildningsväsen, kommu-
nerna och andra viktiga aktörer. Borgholms kommun har hittills medverkat i projek-
tet utan att förbinda sig till något. Sekretariatet som driver projektet har nu skickat 
ut ett dokument de vill att de deltagande öarna undertecknar. Dokumentet innehål-
ler en del långtgående åtaganden.

Det finns i nuläget många goda och konkreta skäl att kliva av projektet samtidigt 
som det finns få skäl att vara kvar i det.

1) För det första kommer agendan vara av ytterst begränsad nytta för kommunen 
eftersom den till stora delar kommer täcka områden där kommunen inte har rå-
dighet. Projektets syfte är att ta fram en agenda för en total energiomställning 
på Öland, inklusive energiproduktion, turism, alla transporter, jordbruket och al-
la andra verksamheter som drivs i privat regi.

2) För det andra är det tveksamt om det kommer gå att engagera alla aktörer som 
behöver ingå i en arbetsgrupp när det dessutom inte finns några medel i pro-
jektet för att avlöna dem. Att täcka sådana kostnader kommer att falla på kom-
munerna. Det tillsammans med att det inte finns några garantier att det går att 
få ihop en arbetsgrupp innebär att det är en viss ekonomisk risk att gå med i 
projektet.
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3) För det tredje har Borgholms kommun en rad andra dokument som redan täc-
ker det kommunen har rådighet över. Exempelvis tar kommunen just nu fram 
en ny energi- och klimatstrategi med tillhörande handlingsplan. Att ta fram en 
Clean Energy Transition Agenda innebär en massiv arbetsinsats och dessutom 
en del dubbelarbete, som inte tillför något.

4) För det fjärde ingår Borgholms kommun i en rad olika regionala samarbeten 
och har undertecknat andra dokument som berör delar av det som agendan 
skall handla om. Exempelvis transporter där Borgholm redan undertecknat regi-
onens plan för övergången till förnybara bränslen (No Oil dokumentet). Det 
finns också regionala dokument under framtagande t.ex. länets Klimat- och 
energistrategi som hanterar exempelvis hur skogs- och jordbruket kan ställa 
om. Med andra ord innebär framtagandet av agendan att vi gör om ett jobb 
som någon annan redan har gjort utan att vinna något på det.

5) För det femte har Borgholms kommun just nu en rad andra viktiga saker att ar-
beta med inom energiomställningsområdet som kräver prioritet. Exempelvis att 
arbeta för att en biogas mack och en produktionsanläggning för biogas etable-
ras på Öland.

Beslutsunderlag
Åtagande om Ren Energi för EU:s öar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 275 att delta i Clean Energy.
Tjänsteskrivelse 2019-09-02 med förslag att inte underteckna åtagandet gällande 
Ölands agenda för energiomställning.

Konsekvensanalys
Genom att hoppa av projektet förlorar kommunen en del anseende i EU-samman-
hang men den förmodade skadan bedöms vara ringa och mycket liten betydelse.

De positiva effekterna av att hoppa av projektet bedöms överväga de negativa med 
stor marginal.

Skickas till
Ölands Kommunalförbund

______________
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§ 211 Dnr 2019/88 008 KS

Medborgarförslag (Johanna L Sohlström) -  Anordna en gång- och cy-
kelväg längs väg 136 i elledningsstråket mellan avfarten Stora Rör och 
Rälla

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå medborgarförslaget och hänvisa till trafikverkets utbyggnad av 136:an.

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där medborgar-
förslaget slutligt behandlas. 

Ärendebeskrivning
Johanna L Sohlström föreslår i medborgarförslag 2019-04-03 
- att kommunen på ett lämpligt sätt anordnar en gång- och cykelväg (gärna 

upplyst) vid till exempel elledningsstråket mellan väg 136 strax intill nedfar-
ten mot Stora Rör och med anslutning till skola/affär i Rälla (öster om 
136:an har jag själv som förslag).

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 70 medborgarförslaget till kom-
munstyrelsen för ställningstagande och beslut. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktigebeslut 2019-04-15 § 70.
Trafikverkets planläggningsbeskrivning Väg 136 Glömminge-Rälla.
Tjänsteskrivelse 2019-02-02 med förslag på avslag.

Bedömning
Då kommunen inte är markägare för de ytor som elledningstråket går genom måste 
det för att möjliggöra GC-väg köpas in eller arrendera ny mark vilket bli kostsamt. I 
och med att vägen då skulle vara på östra sidan av 136:an skulle ett nytt övergång-
ställe behöva anläggas vid nedfart till Stora Rör. 

Kostnadsmässigt är det inte försvarbart att göra en ny GC-väg på denna sträcka när 
Trafikverket i samband med ombyggnaden av väg 136 mellan sträckan Glömminge 
och Rälla ska anlägga en GC-väg längs med väg 136. Kommunen har framfört vik-
ten av en trygg GC-väg i samrådsmöten och bevakar frågan i de fortsatta kontakter-
na med Trafikverket.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 212 Dnr 2019/24 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnads-
nämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för bra dialog. 

Dagens sammanträde
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde är miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott och en-
hetschefer inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämnder-
nas verksamhet.

Mötet börjar enligt framtagen checklista med genomgång av föregående mötesan-
teckningar och uppföljning av eventuella uppdrag. 

Utveckling i verksamheten
Utmaningar inom verksamheten under året. 

- Bygglovshanteringen – handläggningstiden.
- Införande av telefontid efter synpunkter från servicecenter att 30 % av samtalen 
  kopplades ner utan att någon svarat, har förvaltningen infört att en handläggare 
  svarar i telefonen så de andra handläggarna kan koncentrera sig på arbetet.
- Digitaliseringen inom verksamheten/ upphandling av verksamhetssystem. 
- Gamla detaljplaner som behöver revideras. 
- Tillsynshanteringen under sommartid.

Omvärldsförändringar som berör verksamheten
- Digitala planhanteringen.
- Samverkan med Mörbylånga kommun. 
- Rökförbudet. 

Måluppfyllnad – nämndens/styrelsens verksamhetsplan
- Mindre underskott bland annat på grund av utbildning av ledamöterna.

Nämndens/bolagets medskick till kommunstyrelsen
Detaljplanearbetet är inte ekonomiskt reglerat, finns i budget men är inte överfört 
från kommunstyrelsen. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
_______________________
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§ 213 Dnr 2019/190 511 KS

Förslag till utökade tätortsområden; Rälla och Köpingsvik

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att utöka tätortsområden i Borgholms kommun avseende Rälla och Köpingsvik.
att meddela Länsstyrelsen i Kalmar län och berörda samfällighetsföreningar om 

förändringar av tätortsområdena. 

Ärendebeskrivning
I kommunens tätortsområden pågår en ständig förändring där nya byggnader och 
annan infrastruktur tillkommer, byggs om eller tas bort, vilket innebär att kommu-
nens tätortsområden behöver uppdateras med jämna mellanrum. Inom tätortsområ-
dena ansvarar kommunen för trafikföreskrifterna och utanför områdena ligger an-
svaret hos länsstyrelsen. Uppdateringen av tätortsområden innebär att kommunen 
har ansvar för ajourhållning av lokala trafikföreskrifter.

När ny bebyggelse hamnar inom ett tätortsområde gäller generellt att hastigheten 
sätts till 40 km/h.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-05 med förslag att utöka tätortsområden.

Bedömning
Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbe-
byggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar. Kommunen beslutar 
om lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och för vägar där kommunen är 
väghållare.

De lokala trafikföreskrifterna gäller vanligtvis:
• hastighetsbegränsning.
• stopp- eller väjningsplikt.
• huvudled.
• förbud mot fordonstrafik.
• förbud mot omkörning.
• förbud att stanna eller parkera.

Anledningen till utökningen är bland annat föranledd av nybyggnation av hyreshus i 
Rälla. Hastighetsbegränsning på tillfartsvägen regleras i och med detta beslut till 40 
km/h.

Konsekvensanalys
Genom utökat tätortsområde tillkommer arbete vad gäller ajourhållning och uppdate-
ring av vägar i nationella vägdatabasen (NVDB) som är ålagt kommunen och hand-
läggs av handläggare i Geosecma. Vinterväghållning kommer även i fortsättningen 
att skötas av vägsamfälligheterna som det görs idag.

13



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-09-10 213

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skickas till
Handläggare Geosecma 
Länsstyrelsen i Kalmar län
Salomonstorps samfällighetsförening
Rälla Samfällighetsförening

______________
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§ 214 Dnr 2019/189 319 KS

Ajourhållning Lokal vägdatabas; delegation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att delegera tillhandläggare i Geosecma tillika tjänstemän på plan och bygg-

enheten GIS, Kart- och Mät, att ajourhålla kommunens lokala vägdatabas 
(LVDB).

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har sedan många år tillbaka ett avtal med Trafikverket att ajour-
hålla den lokala vägdatabasen. Uppdraget har legat hos kommunledningen. Ajour-
hållningen av vägdata har inte prioriterats. Detta har inneburit brister vid uppdatering 
av vägnamn, dragning/ändring av nya vägar, cykel- och gångbanor och vägnamn. 

Kommunen har ett ajourhållningssystem Geosecma LVDB (lokala trafikdatabasen) 
med koppling till NVDB (Nationella vägdatabasen) som säkerställer ett lokalt vägnät 
med tillförlitliga uppgifter.

Ajourhållningen innebär
• Tillförlitlig information om kommunens vägnät med aktuell information om kom-

munens gator, vägar, gång- och cykelnät.
• Tillgängliga och användbara vägnätsdata med tillgång till geometri (var vägar 

finns), topologi (hur vägnätet hänger ihop) samt företeelser som är knutna till 
vägnätet (beskrivning av vägens egenskaper och regler såsom vägbredd, gatu-
namn och tillåten hastighet).

• Tjänstebaserat datautbyte genom smidig kommunikation med NVDB.
• Digitalt gaturum genom spridning av vägnätsinformation till övriga delar i kommu-

nen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-03.

Skickas till
Kommunsekreterare för inarbetning i delegationsordning
Handläggare Gosecma

______________
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§ 215 Dnr 2019/187 311 KS

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 18568.1 vid Räpp-
linge

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att inte ha någon erinran mot inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2019-09-03 om kommunens syn-
punkter senast 2019-10-03 över ansökan om sänkt hastighet på enskild väg 
18568.1 som löper från Räpplinge kyrka söderut mot Tomteby. Ansökan avser en 
sänkning av hastigheten från 70 km/h till 40-50 km/h.

Beslutsunderlag
Remiss 2019-09-03.
Tjänsteskrivelse 2019-09-04.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län

______________
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§ 216 Dnr 2019/185 311 KS

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på väg 974 vid Föra

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att inte ha någon erinran mot inkommen ansökan.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2019-09-02 om kommunen synpunk-
ter senast 2019-09-27 över ansökan om sänkt hastighet på väg 974 vid Föra. Ansö-
kan avser sänkning av hastigheten till 50 km/h under sommartid.

Beslutsunderlag
Remiss 2019-09-02.
Tjänsteskrivelse 2019-09-02.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län

______________
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§ 217 Dnr 2018/263 048 KS

Ansökan uppväxlingsprojekt 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja bidrag till följande uppväxlingsprojekt:

Sökande: Beviljat bidrag:
Sandbybadets samfällighetsförening  40 000:--
Störlinge Byalag  90 000:--
Ölands Museum Himmelsberga  90 000:--
Ölandsfilm  24 000:--.  

Föreningen har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen.

Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två måna-
der efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta 
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet 
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genom-
förs ska bidraget återbetalas i sin helhet. 

Ärendebeskrivning
Enligt antagna riktlinjer ska kommunstyrelsens arbetsutskott besluta om uppväx-
lingsprojekt vid två tillfällen under året; mars och september. Inför höstens beslut 
gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit. 

Sökande Egen finansiering Ansökt belopp till
Sandbybadets Samfällighets- arbetet med att lägga 100 000:-- ingen 
förening spångarna, renovera uppgift

spången och göra bron.
Störlinge byalag 50 000 arbetsinsats 100 000-115 000:- 

materialinköp, in-
hyrd arbetskraft, 

Ölands Museum Himmelsberga ingen uppgift 100 000:--- gräva 
och gjuta grund 
samt dra in el

Ölandsfilm 240 000:-- enligt ansökan 100 000:-- inhyrd 
fotograf för digitali-
sering

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar.
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt.
Tjänsteskrivelse 2019-08-30 sammanställning inför beslut.
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Bedömning
Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja all-
männyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Må-
let är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i 
den lokala utvecklingen runt om i kommunen. 

Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva 
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget 
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska använ-
das till. 

Det bör noteras att de föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgäng-
lighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer.

Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Efter ut-
betalning av de i mars beviljade bidragen återstår 244 250 kronor av budgeterade 
medel.

Skickas till
Sökanden
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 218 Dnr 2019/86 033 KS

Återrapportering; Förslag på arbetsmarknadsåtgärder

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar redovisningen till kommunstyrelsen. 
Kommunledningsförvaltningen uppmanas att till kommunstyrelsens behandling in-
komma med redovisning över möjliga pratikplatser. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-04-30 § 65
- att varje förvaltning och bolag ska återrapportera antalet platser för arbetsmark-

nadsåtgärder de kan tillhanda hålla till kommunstyrelsen senast 2019-09-01. 
- att ett av kommunens ställningstaganden ska vara att skapa fler arbetstillfällen/

praktikplatser för de som står långt från arbetsmarkanden. 

Socialnämnden föreslog 2019-03-27 § 37 kommunstyrelsen hur kommunens för-
valtningar och bolag ska kunna bidra till att skapa flera arbetstillfällen/praktikplatser 
för dem som står långt från arbetsmarknaden. 

Beslutsunderlag
Statistik från försörjningsstöd och Arbetsmarknadsavdelningen.
Statistik från Arbetsförmedlingen.
Socialnämnden 2019-03-27 § 35.
Kommunstyrelsen 2019-04-30 § 65.
Inkomna återrapporteringar från Borgholm Energi, socialnämnden och utbildnings-
nämnden.

Socialnämndens bedömning
Genom att få fler praktikplatser/språkpraktik/arbetsmarknadsåtgärdsplatser i kom-
munens förvaltningar och bolag kommer det bidra till att fler som står långt från ar-
betsmarknaden får en chans att komma ut i aktivitet och på sikt arbete för att bli 
självförsörjande.

Socialnämndens konsekvensanalys
Om inte hela kommunen tar ett större ansvar med att inkludera de som står långt 
från arbetsmarknaden kommer individer på försörjningsstöd och de som idag ingår i 
etableringen inte komma ut i självförsörjning i samma takt. För individen och för bar-
nen innebär det psykiska ohälsa och utanförskap. Snittkostnaden för ett hushåll på 
försörjningsstöd är cirka 12 000 kronor vilket på ett år blir 144 000 kronor per hushåll

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns återrapportering och redovisning av möjliga praktik-
platser enligt följande:
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Borgholm Energi AB
9,5 platser Gata/Park 2, Lokalvård/Logistik/Transport 2, Fastigheter 1, 

Kost 1, Kundtjänst 1 (halvtid), Reningsverket 1, Återvinning och 
Avfall 1, Ekonomi 1

Socialförvaltningen 
4 platser 1 plats på vardera omsorgen om funktionsnedsatta, äld-
re omsorgen, individ och familj/stödboende, vaktmästarna.

Utbildningsförvaltningen
12-15 platser kravet är att man kan göra sig förstådd på svenska,  att man har 

ett godtagbart utdrag från polisregistret och att man tycker om 
barn. Platserna är både i förskola och skola i alla delar av kom
munen.

Alla framhåller att vikten av rätt matchning är en viktig del vid placeringen. 

Vid mötet noteras att kommunledningsförvaltningen ännu inte lämnat in redovisning 
av möjliga praktikplatser. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen

______________
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§ 219 Dnr 2019/26 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog och uppmanar utbild-
ningsnämnden att få nämndens budget i balans. 

Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.

Dagens sammanträde
Till mötet är utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningschefen inbjudna.

Mötet börjar enligt framtagen checklista med genomgång av föregående mötesan-
teckningar och uppföljning av eventuella uppdrag.

Aktuella större projekt
Åkerboskolan.
Skogsbrynet.
Utemiljö Björkviken.

Utveckling i verksamheten
Utmaningar inom verksamheten under året?
• Arbetsmiljö Gärdslösa skola.
• Skolskjutsutredning.
• Motion årskurs 6.
• Statsbidrag en likvärdig skola – kontroll.
• Att få resurserna att räcka till, elever med särskilda behov.
• Bra PRAO-platser.
• Rekrytering ny utbildningschef.
Omvärldsförändringar som berör verksamheten?
• Digitalisering av nationella prov från 2022.
Måluppfyllnad - nämndens/styrelsens verksamhetsplan?
• Lite sämre andel gymnasiebehörighet på Slottsskolan i våras, matematikbetyget

Ekonomisk uppföljning
Eventuella åtgärder för budget i balans?
• Underskottet har ökat något igen, ca 1,2 mkr, blir svårt att täppa till.

Nämndens/bolagets medskick till kommunstyrelsen
• Gärdslösa skola?
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• Vad gäller för Åkerboprojektet, samma plan som innan branden? Arbetsgruppen 
fortsätter enligt planeringen.

Skickas till
Utbildningsnämnden

______________
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