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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 220 Information och inspel; cykelstrategi för Borgholms kommun 2018/187 109 3

§ 221 Bostadsförsörjningsprogram 2020 2019/203 218 4

§ 222 Anvisning av medel,  åtgärd vid refug vid Borgholms busstation 2019/156 049 5

§ 223 Markfrågor; Begäran om utökad återställning efter fiberdragning 2019/4 423 6

§ 224 Riktlinjer för grävningsarbete kommunal mark 2019/197 260 7

§ 225 Samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun 2019/194 214 8

§ 226 Start-PM för planprogram för Byxelkroks hamn 2019/204 214 9 - 12

§ 227 Start-PM för detaljplan Rosenfors; Borgholm 8:63 med flera 2017/33 214 13 - 17

§ 228 Start-PM för upprättande av detaljplan omfattande fastigheten Stora 
Rör 2:1 med flera

2014/35 214 18 - 23

§ 229 Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67 2019/196 253 24

§ 230 Information Trafikverket 25

§ 231 Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan 2019/91 291 26

§ 232 Redovisning av delegationsbeslut; nominering till föreningsstyrelsen 
Energikontor Sydost

2019/20 106 27

§ 233 Utvärdering - branden på Åkerboskolan 2019/91 291 28

§ 234 Översyn av utbildningsinsatser för vuxna 2019/186 615 29 - 30

§ 235 Förlängning av samarbetsavtal, pensionärsorganisationer 2019/191 106 31

§ 236 Återförande av skattefinansierade verksamheten; 
Organisationsöversyn Teknisk service

2018/58 001 32 - 34

§ 237 Åerrapportering; Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med 
anledning av folkomröstningsresultatet

2019/146 106 35

§ 238 Återrapportering åtgärdsplan effektivisering kommunstyrelsens 
verksamhetsområde

2019/8 042 36
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 220

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 220 Dnr 2018/187 109 KS

Information och inspel; Cykelstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige uppdrog 2019-02-11 § 46, efter bifall till motion, till kommunsty-
relsen 
- att genom tillväxtenheten under 2019 ta fram en cykelstrategi för Borgholms kom-

mun. 

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 46.
Bifallen motion. 
Regional cykelstrategi.

Dagens sammanträde
Samhällsplanerare Leon Hansson informerar om förslag på utformning av cykelstra-
tegin och efterfrågar politikens viljeyttring gällande mål, fokusområden och strate-
giskt arbete inom organisationen. Det noteras att handlingsplaner kommer att arbe-
tas fram när cykelstrategin är antagen.  

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 221

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 221 Dnr 2019/203 218 KS

Bostadsförsörjningsprogram 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt tillväxtenheten
att ta fram förslag till bostadsförsörjningsprogram 2020 med handlingsprogram 

inför politiskt beslut. 
Programmet ska ersätta antaget program 2017-09-18.

Ärendebeskrivning
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska kommunerna varje 
mandatperiod revidera sitt bostadsförsörjningsprogram. 

Borgholms kommun antog sitt program 2017-09-18, dock saknas handlingsprogram 
varför arbetet med detta bör aktualiseras eller revidering av bostadsförsörjningspro-
grammet initieras.  

Beslutsunderlag
Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Dagens sammanträde
Samhällsplanerare Leon Hansson redogör för att tidigare uppdrag att upprätta hand-
lignsprogram till antaget bostadsförsörjningsprogram bör ersättas med uppdrag att 
upprätta nytt program då ett sådant måste antas varje mandatperiod. 

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 222

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 222 Dnr 2019/156 049 KS

Anvisning av medel,  åtgärd vid refug vid Borgholms busstation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att bifalla Kalmar Länstrafiks skrivelse om att korta av refugen om ca 10 meter 

vid Borgholms busstation för en bättre och säkrare trafikmiljö.

att hos Borgholm Energi beställa utförande av arbetet mot en kostnad om maxi-
malt 20 000 kronor. 

Finansieras genom ianspråktagande av medel från konto 1012-2495.

Ärendebeskrivning
Kalmar länstrafik framför i skrivelse 2019-05-20 önskemål om att refugen vid Borg-
holms busstation kortas av för en bättre och säkrare trafikmiljö. Refugen har sätt-
ningsskador efter vintern som behöver återställas. Att korta av refugen cirka 10 
meter medför en bättre och säkrare trafikmiljö istället för att reparera den.

Beslutsunderlag
E-post 2019-05-20 från Region Kalmar med begäran om avkortning av refugen.

Bedömning
Enligt bedömning från Borgholm Energi handlar det om ett markarbete på cirka 10 
meter. Utjämning och asfaltering med tillhörande markarbeten bedöms ligga på 
15 000 – 20 000 kronor. Alternativet till att reducera refugen med cirka 10 meter är 
att reparera den uppkomna skadan.

Skickas till
Kalmar länstrafik, Region Kalmar
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi 

______________
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2019-10-01 223

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 Dnr 2019/4 423 KS

Markfrågor; Begäran om utökad återställning efter fiberdragning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå begäran om att kommunen ska bekosta ny asfaltering utöver den åter-

ställda ytan efter utförd grävning och nedläggning av fiber.

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna till Sandgatan 2 i Borgholm, inkom med en skrivelse 2019-08-27 
avseende bristfälligt återställd asfaltering utanför deras fastighet efter framdragen 
fiber till närliggande grannfastighet. Tillväxtenheten har varit i kontakt med Eltel 
Networks som utfört grävningen på uppdrag av IP-only. Man menar på att detta va-
rit den enklaste vägen att ansluta grannfastigheten med fiberanslutning. Borgholms 
kommun har genom Borgholm Energi därefter ansvarat för återställningen av asfal-
ten, cirka 60 centimeter bred ny asfaltering.

Till saken hör att fastighetsägarna bekostat asfaltering av hela trottoaren i sam-
band med tidigare grävningar i den samma, inte endast de cirka 60 centimeter som 
kommunen återställer. Detta huvudsakligen av kosmetisk karaktär och anledning. 
De önskar att kommunen bekostar återställning av hela trottoaren såsom de själva 
bekostat.

Beslutsunderlag
Skrivelse från sökanden.

Bedömning
I det fall sökanden önskar ny asfaltsbeläggning på hela trottoaren bör de så kunna 
få i det fall man bekostar asfalteringen i egen regi.

Skickas till
Sökanden

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 224

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224 Dnr 2019/197 260 KS

Riktlinjer för grävningsarbete kommunal mark

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt mark- och exploatering, tillsammans med inhämtad kompetens, att 

ta fram förslag till riktlinjer och regler för grävarbeten/schakt i kommunal mark 
för beslut i trafiknämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunal mark. 
Med detta som bakgrund behöver kommunen utfärda regler och anvisningar för 
den som behöver gräva i kommunal mark.
Dessa regler och anvisningar syftar till att minimera skador på gatu- och parkan-
läggningar, begränsa problem med framkomlighet, samt tillse att berörda parter 
får information om planerade och pågående arbeten i god tid. Förhoppningen är 
också att underlätta för en långsiktig planering och en god samordning för att be-
gränsa antalet ingrepp i gaturummet. 
Vid grävning för byggnationer, när nya ledningar ska läggas, eller gamla under-
hållas, måste krav från olika intressenter jämkas samman så att störningarna blir 
så små som möjligt. Störningar som uppstår vid schaktning i allmän mark är till 
exempel problem med framkomligheten för gång-, cykel- och motorfordonstrafik, 
sättningar i mark, skador på träd, skador på installationer och anlagda parkytor, 
och inte minst samordningen mellan olika aktörer. 
Borgholms kommun saknar idag tydliga riktlinjer för detta, vilket ständigt efterfrå-
gas av ledningsägare och entreprenörer.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-17.

Bedömning
En säker miljö vid vägarbeten, både för de som har vägen som sin arbetsplats och 
för trafikanterna, är det mål som måste vara vägledande för alla kommuner när de i 
sin egenskap av väghållningsmyndighet bestämmer hur ett vägarbete ska bedri-
vas. 

Genom att ta fram riktlinjer för grävning och schakt säkerställer Borgholms kom-
mun att de arbeten som görs på kommunens mark följer samma process.

Skickas till
Mark- och exploatering

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 225

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 225 Dnr 2019/194 214 KS

Samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna ny samhällsbyggnadsprocess för Borgholms kommun.

Det noteras att initiering, planprioritering och yttrande över detaljplaner är delegerat 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har identifierat ett behov i samhällsbyggnadsprocessen att skapa 
struktur och tydlighet i de olika stegen processen utgör. Att ta fram byggklar mark 
är en tidskrävande och en ofta lång process. Det fordras tydlighet och struktur från 
uppstart till slutförande och uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen. Det un-
derlättar arbetet för samtliga inblandade tjänstemän och skapar en större tydlighet 
för kommuninvånare och beslutsfattare.

Startfasen består av: Start-PM med syfte och mål, översiktlig tidplan, kostnadspos-
ter per delprojekt, finansiering/eventuella avtal, riskanalys avsatt tid/konsekvenser/ 
resultat mål. Projektplanen består av organisation/bemanning, ansvarsfördelning, 
budget, tidplan, riskanalys, kommunikationsplan. 

Produktionsfasen består av: Avstämnings-PM med uppföljning av Start-PM, föränd-
ringar inklusive motiveringar, tidplan, kostnadsuppföljning, uppföljning riskanalys.

Avslutningsfasen består slutligen av: slutredovisning med uppföljning mot Start-PM 
och avstämnings-PM, förändringar med motivering, ekonomiskt utfall, utfall tidplan, 
beslut om att projektet avslutas. 

Beslutsunderlag
Illustration av de olika stegen i föreslagen samhällsbyggnadsprocessen.
Tjänsteskrivelse 2019-09-23.
Gällande delegationsordning där initiering av detaljplaner beslutas av kommunsty-
relsens arbetsutskott.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 226 Dnr 2019/204 214 KS

Start-PM för planprogram för Byxelkroks hamn

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna Start-PM för planprogram för Byxelkroks Hamn.

att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att ta fram ett planprogram för Byx-
elkroks Hamn.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av ärendet:
Planarbetet avser att realisera den fördjupade översiktsplanens tankar för hamnen 
i Byxelkrok om att utveckla området för turism och rekreation samt skapa ett stärkt 
centrum.

Det finns en vattendom över utbyggnaden av hamnen som påbörjades 2017 (dnr 
2011/208). Under 2018 skedde större delen av utbyggnaden då hamnplanen har 
fyllts ut samt en ny sydlig vågbrytare tillkommit. Det återstående arbetet beräknas 
pågå fram till 2021. Med den nya hamnplanen finns ett behov av ett helhetsgrepp 
över hela hamnen i Byxelkrok kring vilket innehåll den nya hamnplanen ska fyllas 
med samt hur den ska utformas. Detta start-PM förtydligar uppdraget till plan- och 
byggenheten.

Bakgrund och syfte:
Det finns en vattendom som medger en utbyggnation av den norra piren, en ny 
södra pir samt utfyllnad av hamnplanen i Byxelkroks hamn. Utbyggnationen är upp-
delat i ett antal etapper och är under pågående arbete. Under vintern 2017-2018 
upphandlade kommunen en konsult som senare under våren presenterade ett ut-
kast till planprogram för Byxelkroks hamn. När kommunen erhållit produkten pau-
sades arbetet. 

Syftet med planprogrammet är att ta fram en övergripande strategi för utvecklingen 
av hamnen i Byxelkrok samt ge förslag på den framtida utformningen. Syftet är att 
möjliggöra för fler verksamheter att etablera sig i Byxelkroks hamn samt knyta 
samman det befintliga centrum med den nya hamnen och befintliga sjöbodar. 

Läge och planeringsförutsättningar:
Planområdet är beläget på Ölands nordvästra kust, cirka sex mil norr om Borg-
holm. Planområdet utgörs av Byxelkroks hamn, både den gamla och nya delen 
samt nuvarande centrum som är beläget väster om väg 136. Planområdet omfattar 
cirka 18 hektar som huvudsakligen består av kajer samt hamn- och turistverksam-
het.

Fastigheterna Byxelkrok 1:1 som utgör större delen av hamnen ägs av kommunen. 
Resterande fastigheter är privatägda.
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2019-10-01 226

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Hamnen är utpekat som ett karaktärsområde med känslighet för förändring i kul-
turmiljöutredningen som togs fram i samband med den fördjupade översiktsplanen 
för Byxelkrok (Landskapslaget AB & Wenanders, 2012). Området är klassat enligt 
kategori två som innebär att mycket stor varsamhet och hänsyn till kulturmiljö och 
befintlig bebyggelse ska tas. Hamnområdet har varit en betydelsefull knutpunkt se-
dan slutet av 1800-talet och haft en central roll i Byxelkroks framväxt. Sjöbodarna, 
kajen, piren och stenhuggeriet skapar tillsammans en helhet av en hamnmiljö som 
är viktig att bevara. 

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, norra Ölands kuster. 

Vattenområdet utanför programområdet omfattas av riksintresse för naturvård, vat-
tenområde utanför Ölands norra udde. 

Byxelkroks hamn och ett trålområde runt Ölands norra udde omfattas av riksintres-
se för yrkesfisket. 

För att undvika översvämning i området kan en eventuell dagvattenutredning krä-
vas för det fortsatta detaljplanearbetet. Hamnplanen ligger relativt lågt, cirka 1,7 
meter över havet. Området sluttar upp mot väg 136. Vägen ligger cirka fem meter 
över havet. 

Idag har reningsverket i Byxelkrok problem med sin kapacitet under sommarhalvå-
ret. I den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok framgår det att reningsverket 
kommer behövas byggas ut för att klara den ökade belastningen alternativt hitta en 
annan hållbar lösning. En färdig lösning kommer att krävas för det framtida detalj-
planearbetet. Planområdet (förutom den nya hamnplanen) ingår i verksamhetsom-
råde för vatten och avlopp fastighet. 

Vid framtagande av en ny detaljplan återinträder strandskyddet. I samband med 
detaljplanen måste kommunen pröva upphävandet av strandskyddet där särskilda 
skäl måste anges. 

Översiktsplan 
Området redogörs inte detaljerat i den kommuntäckande översiktsplanen (2002). 
Översiktsplanen för Borgholms kommun anger att ”Ny bebyggelse bör så långt 
möjligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utform-
ning och färgsättning”. I den fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok (antagen 
2017-01-16 § 8) är området utpekat som utvecklingsområde för turism och rekrea-
tion samt för ett stärkt centrum. Målet med hamnen förutom att fungera som en 
plats för båtgäster är att skapa en attraktiv plats och ett besöksmål. 

Detaljplan
Planområdet omfattas av fyra detaljplaner.

Byggnadsplan för Byxelkrok omfattade i princip hela Byxelkrok när den upprättades 
1955. Området vid stenhuggeriet är planlagt som industri, hamnen som hamnända-
mål och stranden som naturområde för badändamål. Marinan, Sjöstugan, Ica och 
Solö Wärdshus är planlagda som bostäder och handel. Det som inom programom-
rådet fortfarande omfattas av denna byggnadsplan är den norra delen av hamnen 
(stenhuggeriet), centrum och Neptunivägen (väg 136). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

1977 gjordes en ändring och utvidgning av byggnadsplanen för Byxelkroks hamn, 
del av fastighet Byxelkrok 1:1, som täcker stora delar av hamnen. Området är plan-
lagt för handel och hamnändamål med högsta byggnadshöjd på tre meter. Den 
stora hamnplanen är planlagd som parkering, park och plantering. Längst i söder 
finns det två delar som har planlagts för bostadsändamål. Ändringen av byggnads-
planen medger en utveckling av hamnen, bland annat genom att en ny pir anläggs 
söder om den befintliga. Den vattenverksamhet som utbyggnaden innebär till-
ståndsprövades och en miljödom som medgav en utbyggnad erhölls. 

1996-03-28 antogs en ny detaljplan för del av Byxelkrok 1:1 med flera. Detaljpla-
nen omfattar en del av de befintliga sjöbodarna, hamnkontoret, parkeringsyta sö-
derut samt det nytillkommande rökeriet. Syftet med detaljplanen var att bygga ut 
handel och service samt utöka antalet parkeringsplatser för besökare.

Senast antagen detaljplan är detaljplan för Byxelkrok 1:8, 1:9 och del av 1:1 anta-
gen 2012-04-23. Detaljplanen rör den norra delen av hamnen (det som idag är rö-
keriet). Området närmast Neptunivägen är planlagt för parkering. Ytor för Ölands-
fiskarnas rökeri, butik och byggnaden norr om är planlagt för handel och kultur. 
Öster om är det planlagt för handel. Detaljplanens genomförandetid har gått ut. 

Beslutsunderlag
Start-PM, Fördjupad Översiktsplan Byxelkroks Hamn, Framarbetat förslag på plan-
program (konsult).
Tjänsteskrivelse 2019-09-19

Tillväxtenhetens bedömning
Planprogrammets intentioner är förenligt med den fördjupade översiktsplanen för 
Byxelkrok. Vid förverkligandet av vattendomen står kommunen idag med en utfyll-
nad av hamnplanen utan långsiktig planlagd markanvändning. 

Planområdet utgör utifrån kulturmiljön ett karaktärsområde med känslighet för för-
ändring. Vid framtida exploatering är det viktigt att mycket stor varsamhet och hän-
syn till befintlig bebyggelse tas. Det är viktigt att bevara den helhet av hamnmiljö 
som finns idag.  

Som vid all ny exploatering är dagvattenhantering viktig. Vid det framtida detaljpla-
nearbetet behöver kommunen tydliggöra hur dagvattnet omhändertas. Hur en even-
tuell havsnivåhöjning kan påverka området kan också behöva redovisas. Utred-
ningar kan krävas. Frågan om vatten och avlopp behöver redovisas i detaljplanen. 
En långsiktig lösning för reningsverket i Byxelkrok kan komma att krävas för att de-
taljplanen ska kunna antas.

Preliminär tidplan 
Start-PM Kvartal 4 2019.
Tidigt möte med länsstyrelsen Kvartal 4 2019.
Tidig dialog allmänheten Kvartal 4 2019.
Samråd Kvartal 2 2020.
Detaljplan start Kvartal 3 2020.

En tidig dialog med länsstyrelsen ger kommunen ett bra underlag för att arbeta vi-
dare med förslaget. 
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En tidig dialog med allmänheten ger möjlighet för boende och verksamma att lämna 
synpunkter på hur de vill att hamnen ska utvecklas i framtiden. Det ger kommunen 
ett större underlag för att arbeta vidare med förslaget och ta fram ett nytt underlag 
som är förankrat hos boende och verksamma.

Preliminär budget och ekonomiska konsekvenser
Planprogrammets arbete bekostas av kommun. Planprogrammet har en uppskattad 
budget på 250 000 kronor.

I den uppskattade budgeteringen ingår planhandläggarens timmar, annonsering 
samt en preliminär konsultkostnad. Planprogrammets uppskattade budgetering om-
fattar inte det efterkommande detaljplanearbetet. Det kan tillkomma kostnader utö-
ver den uppskattade budgeteringen som inte har förut-setts vid detta skede.

Utöver den uppskattade budgeteringen har kommunen redan lagt 228 000 kronor på 
planprogrammet (konsult).

Intäkter
Borgholms kommun har nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp över hamnen och de 
verksamheter som bedrivs. Med den nya planen öppnar sig möjligheter för kommu-
nen att öka sina intäkter genom exempelvis försäljning av mark, tomträttsupplåtelser 
eller nya arrenden. Närmare beskrivning av intäktsmöjligheter redovisas först i nästa 
skede av detaljplanehandläggningen.

Dagens sammanträde
Det noteras att initiering, planprioritering och yttrande över detaljplaner är delegerat 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Skickas till
Kommunledningsförvaltningen

______________
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§ 227 Dnr 2017/33 214 KS

Start-PM för detaljplan Rosenfors;  Borgholm 8:63 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna Start-PM för detaljplan Rosenfors, Borgholm 8:63 med flera fastig-

heter.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning av ärendet
Planarbetet avser att realisera den fördjupade översiktsplanens tankar för områ-
det Rosenfors i utkanten av Borgholms tätort med att utöka det befintliga verk-
samhetsområdet. Uppdrag om att ta fram detaljplan beslutades av KSAU 2017-
01-31 § 42. En arkeologisk förundersökning har gjorts under våren 2019 som vi-
sar på inga ytterligare åtgärder vad avser arkeologin enligt Kalmar Läns museum. 
Inväntar ett slutgiltigt beslut av Länsstyrelsen. Detta start-PM ska förtydliga upp-
draget till plan- och byggenheten.
Bakgrund och syfte
Det finns idag en högre efterfrågan än tillgång på mark för verksamhetsetablering i 
närheten av Borgholm stad. Områdena Hammaren och Rosenfors är sedan länge 
fullt etablerade. Borgholms kommun präglas framförallt av småföretagande och des-
sa företag har svårt att hitta mark för etablering och utveckling av sin verksamhet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-01-31 § 42 att ge förvaltningen i 
uppdrag att ”skyndsamt ta fram ett förslag till detaljplan i Rosenfors på delar av den 
mark som idag arrenderas av Borgholms Kungsgård”. 

Rosenfors verksamhetsområde fungerar för en utveckling av liknande verksamheter 
som finns där idag, småföretagande. Syftet med detaljplanen är att utvidga det be-
fintliga verksamhetsområdet som idag innehåller bland annat trävaruhus, bilverk-
stad, lager- och tryckeriverksamhet. Området planläggs för verksamheter med be-
gränsad omgivningspåverkan samt med inslag av handel med skrymmande varor. 
Läge och planeringsförutsättningar
Planområdet är beläget i södra Borgholm, söder om väg 136 och Borgholms Kungs-
gård. Planområdet angränsar till ett bostadsområde i öster och åkermark i söder och 
väster. I väster sträcker sig Borgholms Kungsgårds marker och Vasahuset. Det be-
fintliga verksamhetsområdet och campingen utgör idag ca åtta hektar, där camping-
en med tillhörande dammar utgör ungefär halva områdets areal. Tillkommande areal 
beräknas till ca 10 hektar enligt planförslaget. Borgholm 8:63, Borgholm 11:1, Plo-
gen 1 och Plogen 2 är kommunägda, resterande fastigheter är privatägda.
Planområdet utgörs idag av åkermark där odling av vall sker. Hela planområdet lig-
ger inom riksintresse för kulturmiljövården och angränsar bland annat till Vasahuset 
och Kungsladugården. Vasahuset är sedan 1994 byggnadsminne och utgör för den 
som färdas söderifrån ett landmärke för staden Borgholm. Det är viktigt att ny bygg-
nation inom planområdet inte syns från entréns siktlinjer över Vasahuset och Kungs-
ladugården. Idag är Vasahuset ingen målpunkt i Borgholm och saknar angöringar 
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för gång- och cykeltrafik. I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik 
är Vasahuset utpekat som utredningsområde för nytt kulturcentrum där området fö-
reslås bli en historisk park med Vasahuset som centrum.
Planområdet angränsar till riksintresse för naturvården där hela Slottsalvaret samt 
Greby-Räpplige alvar ingår. 
Planområdet angränsar till vattenskyddsområde. Det befintliga verksamhetsområdet 
ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten samt även 
dagvatten fastighet och gata. 
Översiktsplan 
Området redogörs inte detaljerat i den kommuntäckande översiktsplanen (2002). 
Översiktsplanen för Borgholms kommun anger att ”Ny bebyggelse bör så långt möj-
ligt anpassas till den befintliga miljön på platsen vad gäller placering, utformning och 
färgsättning”. I den fördjupade översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik (antagen 
2018-06-18 § 142) är området utpekat som utredningsområde för verksamheter och 
handel. I den fördjupade översiktsplanen framhålls att det befintliga verksamhetsom-
rådet kan förtätas och att man i första hand bör göra detta innan ny mark tas i an-
språk.
Detaljplan
Det befintliga verksamhetsområdet omfattas av en detaljplan, fastställd 1972-01-18. 
Planen medger småindustriändamål. Tomterna närmast Kungsgårdsvägen har ut-
fartsförbud mot denna. En del av planen upphävdes 1994. Anledningen till upphä-
vandet var att det inom detaljplanen fanns en anläggning för kräftodling vars utform-
ning inte överensstämde med den gällande planen. Nuvarande detaljplanens aktua-
litet behöver ses över vid detaljplanearbetet ifall den behöver ingå i den nya detalj-
planen. 

Planområdet har utretts i olika planprocesser vid ett flertal tillfällen. 2009 upprätta-
des ett planprogram (dnr P2007-6) som var ute på samråd. Planprogrammet inne-
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fattade förutom en utvidgning av verksamhetsområdet även ett nytt bostadsområde 
och en ny väg för tillfart från väg 136. Den planerade utvidgningen av verksamhets-
området var då avsevärt större än det nu föreslagna planområdet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-31 § 42 uppdrag.
Tjänsteskrivelse 2019-09-18.

Tillväxtenhetens bedömning
Planläggning av verksamheter och handel är förenligt med den fördjupade över-
siktsplanen för Borgholm Köpingsvik. Detaljplanearbetet har hög prioritet hos för-
valtningen. Kommunen är i stort behov av nya verksamhetstomter. 

Intill det befintliga verksamhetsområdet finns en camping med ställplatser för husbi-
lar samt ett fåtal campingstugor. Campingen har haft tillfälligt bygglov för sin verk-
samhet under lång tid. Anledningen till att campingen aldrig fått permanent lov är på 
grund av den eventuella utbyggnaden av verksamhetsområdet. Planerna på en 
eventuell utbyggnad av verksamhetsområdet har pågått under en lång tid, men det 
är först nu som arbetet med detaljplanen tar fart. Campingen lämnade in en bygg-
lovsansökan om permanent lov samt utökad verksamhet under våren 2019. Miljö- 
och byggnadsnämnden beslutade att vilandeförklara ansökan om campingstugor i 
två år samt bevilja tidsbegränsat bygglov för ställplatser till och med 2021-10-15 
(2019-08-29 § 154). Campingändamål på platsen är inte förenligt med den fördjupa-
de översiktsplanen för Borgholm Köpingsvik. Campingen är inte i behov av just den 
marken den ligger på utan kan lika väl bedrivas på annan mark. Marken som cam-
pingen ligger på är attraktiv för verksamheter. En campings lämplighet mitt inne i ett 
verksamhetsområde kan ifrågasättas utifrån lämplighetsbedömningen i plan- och 
bygglagen 2 kap 2, 4 §. Dialog har förts med Länsstyrelsen i Kalmar län om att kom-
munen har det yttersta ansvaret för att bedöma markanvändningens lämplighet uti-
från gällande lagstiftning. 

Bedömningen görs att den lämpligaste utvecklingen av markområdet med hänsyn till 
dess egenskaper, läge och behov är att planlägga campingområdet för verksamhe-
ter. Det skulle höja värdet på marken och möjliggöra för fastighetsägaren att stycka 
av och sälja verksamhetstomter. En ny detaljplan som anger verksamheter som 
markanvändning kommer inte att hindra att den befintliga campingen fortlever. Dock 
kommer det inte att finns möjlighet för campingen att få ett permanent bygglov. Ska 
campingen få ett permanent lov krävs det planläggning av marken för det ändamål. 
Ett alternativ till att planlägga campingen för verksamheter är att ange camping som 
en tillfällig användning i detaljplanen. Det innebär att den tillfälliga användningen kan 
användas på ett meningsfullt sätt innan den tas i anspråk för den användning som 
planen egentligen avser (PBL 4 kap 26 §). Tiden för hur länge den tillfälliga använd-
ningen får pågå är begränsad och ska anges i planen. Bedömningen har gjorts att 
ett bygglov kan lämnas över den tid som den tillfälliga användningen gäller.  För att 
detaljplanearbetet ska fortskrida krävs det ett ställningstagande vad gäller camping-
en. Beroende på om den ska existera i framtiden eller ej ger det helt skilda förutsätt-
ningar som påverkar detaljplanearbetet. 

Detaljplanearbetet kan även möjliggöra för att tillgängliggöra Vasahuset för gång- 
och cykeltrafikanter. Det innebär ett steg mot att förverkliga Vasahuset som ett nytt 
kulturcentrum. 
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I bedömningen av detaljplanearbetet är trafikfrågan viktig. In- och utfart till planom-
rådet sker via Kungsgårdsvägen. I samband med att planförslaget byggs kommer 
en ökning av trafiken att ske. Boende i Rosenfors bostadsområde kan komma att ut-
sättas för trafikbuller och en bullerberäkning kan krävas för det fortsatta detaljpla-ne-
arbetet. Campingens placering kommer att påverka möjligheten till en lämplig väg-
dragning som har så liten påverkan som möjligt på befintliga bostadshus. 

För att undvika översvämning och ett överbelastat dagvattennät krävs lokalt omhän-
dertagande av dagvatten. En utredning vad gäller dagvattenhantering håller på att 
upphandlas. 

Preliminär beräkning av verksamhetstomter: 
En preliminär beräkning av antalet verksamhetstomter som planförslaget bedöms 
generera har gjorts. Den tillkommande obebyggda ytan som planförslaget omfattar 
är ungefär 10 ha. 15% av ytan uppskattas gå till vägar, gator samt grönytor. Beräk-
ningen utgår därför från 8,5 ha mark för nya verksamhetstomter. Utgångspunkt har 
tagits i befintliga verksamhetstomters storlek. 

En uppskattning för tillkommande verksamhetstomter i planförslaget är ungefär 17-
43 tomter beroende på storlek (5000/2000 kvm). Beräkningen har inte tagit med 
campingen. För campingområdet kan ytterligare 5-14 verksamhetstomter tillkomma 
beroende på storlek (5000/2000 kvm). 

Försäljning av tomter sker genom kommunen upphandlad fastighetsmäklare. 

Preliminär tidplan 
Start-PM Kvartal 4 2019
Samråd Kvartal 1 2020
Granskning Kvartal 2 2020
Antagande Kvartal 4 2020
Lagakraft Kvartal 4 2020

Detaljplanearbetet kommer att handläggas med utökat förfarande. 

Preliminär budget och ekonomiska konsekvenser
Detaljplanearbetet bekostas av kommunen. Kommunen finanserar arbetet genom 
försäljning av verksamhetstomter samt uttagande av planavgift vid bygglovsskedet. 
Även anslutningsavgifter för vatten- och avlopp tillkommer. 

Detaljplanen har en uppskattad budget på 1 000 000 kronor. I den uppskattade bud-
geteringen ingår planhandläggarens arbetstimmar, dagvattenutredning, arkeolo-gisk 
förundersökning, grundkarta, fastighetsförteckning, annonseringar samt ersätt-ning 
till arrendator. Det kan tillkomma kostnader utöver den uppskattade budgete-ringen 
som inte har förutsetts vid detta skede. 

Markvärdering är beställd hos värderingsbyrån AB i Kalmar. 

Enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser måste övervägas i 
detaljplanen. 

Det finns befintliga jordbruksarrenden som i och med detaljplanearbetet behöver ses 
över.
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Intäkter:
Området som Borgholms Kommun avser att exploatera för verksamheter omfattar 
cirka 10 hektar. 15 % av ytan uppskattas, som ovan beskrivet, gå till vägar, gator 
samt grönytor. Beräkningen utgår därför från 8,5 hektar mark för nya verksamhets-
tomter. Utgångspunkt har tagits i befintliga verksamhetstomters storlek. 

Bedömning på markpriser har gjorts i samråd per telefon med värderingsman, dock 
inväntas som nämnt ovan ett skriftligt värdeutlåtande på marken. Ortsprismetod är 
tillämpbar i de flesta av områden när det finns jämförbara försäljningsobjekt. De se-
naste försäljningarna i området:

Plogen 1 – 2007 1 650 000 kr á 2214 kvm: 745 kr/kvm
Plogen 2 – 2015 2 000 000 kr á 2405 kvm: 997 kr/kvm
Plogen 3 – 2018 2 200 000 kr á 3718 kvm: 591 kr/kvm
Plogen 4 – 2005 1 100 000 kr á 2926 kvm: 375 kr/kvm
Tröskan 1 – 2013 1 550 000 kr á 2417 kvm: 641 kr/kvm
Tröskan 2 – 2012 2 839 801 kr á 3524 kvm: 805 kr/kvm
Tröskan 3 – 2003 53 200 kr á 5574 kvm: 10 kr/kvm
Traktorn 2 – 2017 2 400 000 kr á 2405 kvm: 997 kr/kvm  

I ovanstående fall ligger det marknadsmässiga snittpriset på 736 kr/kvm bortsett från 
Tröskan 3 som i detta fall står utanför uppskattningen . I samtliga försäljningar utom 
Plogen 4 köptes tomterna med befintliga industribyggnader vilket höjer prisbilden.

Enligt Borgholm kommuns taxa för industrimark (2019) är priset lägst 60 kr/kvm i 
Borgholm. För industriområden gäller att området är detaljplanelagt samt att vatten 
och avlopp, vägar och gatubelysning har byggts ut. Däremot görs ingen grovplane-
ring eller andra arbeten på den direkta tomtmarken.

Lägsta intäkter således enligt taxa: cirka 5 100 000 kronor. Dock med tanke på den 
stora efterfrågan bör intäkterna bli större. Man bör låta utföra en objektrelaterad be-
dömning av försäljningspriset för respektive tomtobjekt när planen är framtagen.

Dagens sammanträde
Det noteras att initiering, planprioritering och yttrande över detaljplaner är delegerat 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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§ 228 Dnr 2014/35 214 KS

Start-PM för upprättande av detaljplan omfattande fastigheten Stora Rör 
2:1 med flera

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna Start-PM för upprättande av detaljplan omfattande fastigheten 

Stora Rör 2:1 med flera. 

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrog 2015-01-28 åt förvaltningen att ta fram de-
taljplan över Stora Rör 2:1 med flera.

I fördjupning av översiktsplanen för Rälla–Stora Rör-Ekerum från 2011, finns ett 
flertal utpekade områden som lämpliga för bostadsutveckling. I översiktsplanen 
anges att området är lämpligt att bebyggas med villor, parhus och flerbostadshus.

Planarbetet avser att realisera den fördjupade översiktsplanens tankar för området 
som avser Stora Rör 2:1 med flera från 2011 där ca 100-200 bostäder föreslås.

Beroende på inkomna yttranden och nya förutsättningar kommer nu planen omar-
be-tas i flera delar. Detta start-pm förtydligar uppdraget till plan- och byggenheten.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-01-28 § 13 med uppdrag att ta fram detaljplan. 
Beslut om samråd skedde 2017-03-30 §71 och samrådet genomfördes 2017-04-06 
till 2017-05-05.
Planen har periodvis varit vilande fram till augusti 2019 då ny handläggare utsågs.
Tjänsteskrivelse 2019-09-25.

Tillväxtenhetens bedömning
Läge och planeringsförutsättningar:
Området ligger väster om länsväg 136 nordost om Stora Rör och utgör ett naturligt 
tillväxtområde för tätorten. Rällaskogen är ett stort sammanhängande natur- och 
strövområde. Naturtypen är övervägande tallskog med gräsbeväxt mark och mos-
sa. Stora delar av tallskogen består av yngre planterad tall. 

Terrängen är mycket kuperad och landborgen är en markant rasbrant som höjer 
sig kraftigt över omgivningen längs Ölands västsida. Höjden över havet är ca 40-50 
meter på det högsta partiet .Idag finns stigsystem i området och används som när-
strövområde. Reservatsbildning pågår med anledning av Rällaskogens högra na-
tur- och rekreationsvärden.
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Befintlig bebyggelse ligger i den sydvästra delen av området. Med sitt läge har Sto-
ra Rör kommunens bästa pendlingsläge och bostäder här bedöms därför vara at-
traktivt för permanentboende. Stora Rörs centrum och hamnen har också en stor 
utveck-lingspotential. 

Redan bebyggda fastigheter i planområdet ligger inom beslutat verksamhetsområ-
de för allmänhet vatten och avlopp. Planerade tomter avses även dessa ingå i 
verksamhetsområdet. 
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Översiktsplan:
En översiktsplan avser en kommuntäckande plan som anger mål och visioner för 
kommunens framtida utveckling. Den anger även övergripande hur kommunens 
markanvändning ska utvecklas på sikt. Den är inte juridiskt bindande utan vägle-
dande för efterföljande beslut såsom i plan- och bygglovsfrågor. 

Borgholms kommun har en översiktsplan från 2002 som anger att planområdet är 
lämpligt att planlägga för bostäder samt mindre verksamheter. En kommun kan 
upprätta en fördjupning av översiktsplanen för ett begränsat område som är mer 
detaljerad. 

För Rälla, Stora Rör och Ekerum finns en fördjupning från 2011. För stora delar av 
planområdet anges en möjlig exploatering av 100-200 bostäder. I fördjupningen 
står det även att: ”Med hänsyn till landskapsbilden och läget bör det ställas krav på 
byggnaders volym, utseende, material och färgsättning. Naturens möjligheter till att 
skapa utblickar till Kalmarsund och Rällaskogen ska även beaktas”.

Bedömning
Detaljplanearbetet har påbörjats och är högprioriterat.

Tillväxtenheten, tillsammans med ansvarig planhandläggare, anser att det framtag-
na planmaterialet bör ses över och till viss del omarbetas. Detta med anledning av 
den nya trafikplatsen och infart från länsväg 136 som planeras till att ligga strax sö-
der om området v6 i den fördjupade översiktsplanen från 2011, utmärkt som områ-
de för verksamheter och bostäder. Därtill bör markområdena som utarbetats i förs-
ta planen förtätas ytterligare med hänvisning till redan befintliga bostadsområden i 
sydvästra delen av området. Övrig bebyggelse består till stora delar av sommarstu-
gor på större naturtomter vilket attraherat främst sommarboende. Ambitionen med 
planen bör vara att få fler barnfamiljer att bosätta sig i området, vilket stämmer 
överens med Kommunens vilja. 
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Enligt rektor för Rällaskolan (årskurs Förskoleklass – årskurs fem) har man kapaci-
tet för fler barn. Idag 57 stycken men har varit ca 100 elever tidigare. Förskolan är 
välbelagd men har utrymme för större antal barn vilket är en förutsättning för denna 
bostadsutveckling. I samband med omarbetet av planförslaget bör man även se 
över möjligheten för ytterligare förskola samt lekplatser inom planområdet.  

I samrådsförslag till detaljplanen noteras att den minsta tomten för friliggande bo-
stadshus är 1500 kvm och därtill anges ingen minsta fastighetsstorlek för radhus-
be-byggelse. Detta bör betänkas, i dialog med Andreas Boström på Fastighetsby-
rån i Borgholm bör tomterna istället ligga till grund för optimal planering och inte en-
kom utgå från redan befintlig bebyggelse. Tillväxtenheten tillsammans med ansva-
rig planhandläggare förordar en mer flexibel plan med blandning av tomtstorlekar, 
bo-endeformer och upplåtelseformer vilket framställdes redan i den fördjupade 
över-siktsplanen. 

Idag är majoriteten sommarboende i området (se röda prickar). 84 av 95 fastighe-
ter ägs av sommarboende. 11 är permanentboende. Tre barn (0-17 år). 71 av 95 
fas-tigheter ägs av personer äldre än 55 år. Nuvarande utformning av kringliggan-
de om-råden har inte lyckats attrahera målgruppen barnfamiljer. Se statistik över 
fastig-hetsägare:

21



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 228

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

En gång- och cykelväg förbättrar kontakten mellan Rälla och Stora Rör. Det gör 
ser-vicen i Rälla mer tillgänglig för Stora Rörsborna och kust- och hamnområdena i 
Stora Rör mer tillgängliga för Rällaborna liksom ger oskyddade trafikanter en säker 
miljö att vistas i. Den nya GC-vägen som tillsammans med Trafikverket planeras 
bör iaktta Kommunens behov av sammankoppling mellan Rälla och Stora Rör.

I startskedet av detaljplanearbetet inkluderades fastigheterna Stora Rör 5:7 samt 
Stora Rör 5:8. De fastighetsägarna är ej delaktiga i detta skede. Detta bör beaktas 
och planarbetet bör istället se över möjligheten att rikta in sig på och förtäta den 
södra delen av området, utmärkta som bostäder i den fördjupade översiktsplanen; 
område 14B och 14C.

  Preliminär tidplan:

2017 Samråd  

2018 Planarbete vilande 
Kvartal 3 2019 Start PM
Kvartal 4 2019 Granskning
Kvartal 2 2020 Antagande
Tidigast kvartal 3 2020 Laga Kraft
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Nedlagda kostnader:

Calluna AB 39 375
Gota Media AB 10 000
Lantmäteriverket 31 150
Lön från lönesystemet 242 636
Metria AB 5 400
Soundcon AB 24 800
Stora Rörs intresseförening 1 000
Structor Miljö Öst AB 15 851
Vatten & Samhällsteknik 190 386
Totalt 561 597

Preliminär budget:

2019 Bearbetningar till granskning 20 000
Trafikfrågor 10 000
Möte länsstyrelsen 10 000
Samrådsredogörelse 20 000
Genomförandebeskrivning Mex 20 000
Bearbetningar MKB konsult 20 000
Ev kompletteringar av dagvattenutred-
ning 20 000
Fastighetsförteckning 5 000
Annonsering och utskick 10 000
Lokal/möte 5 000

2020 Bearbetningar antagande 5 000
Granskningsutlåtande 15 000
Uppdatering av fastighetsförteckning 5 000
Annonsering och utskick 10 000
Beslut KF då planen innebär betydande 
miljöpåverkan 10 000

Schematiskt uträknat cirka 205 000 kronor återstår, Totalt 750 000 kronor.

Dagens sammanträde
Det noteras att initiering, planprioritering och yttrande över detaljplaner är delegerat 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Skickas till
Tillväxtenheten

______________

23



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 229

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 Dnr 2019/196 253 KS

Fastighetsförsäljning; industritomt del av Löttorp 3:67

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att försälja industritomt om cirka 4 000 kvm av Löttorp 3:67 till Björn Silver-

strands Entreprenad för 160 000 kronor plus förrättningskostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till tillväxtenheten

att fastighetsreglera industritomterna och lägga ut kontraktshantering på, genom 
Borgholms Kommun, upphandlad fastighetsmäklare.

Ärendebeskrivning
Lokal entreprenör på norra Öland har under flera år önskat köpa en tomt i Löttorp. 
Området är utritat som industrimark i detaljplanen och överensstämmer med den 
verksamhet som entreprenören bedriver. Enligt Borgholms taxor för 2019 är mar-
ken värderad till lägst 40 kr/kvm i områden utanför Borgholm, Rälla och Köpingsvik. 
Rubricerad tomtyta är cirka 4 000 kvm, således 160 000 kronor totalt.

Industritomterna är beskrivna i detaljplanen men ännu inte fastighetsreglerade var-
på beställning till lantmäteriet bör utföras.

Beslutsunderlag
Detaljplan för Löttorp 3:67, upprättad 2009 samt kartillustration med utpekad tomt.
Tjänsteskrivelse 2019-09-11.

Tillväxtenhetens bedömning
Tillväxtenheten bedömer markpriset och presumtiv köpare som relevant och föror-
dar därför en försäljning. Industrimark är eftersökt i kommunen varpå en fastighets-
reglering bör utföras för att möta efterfrågan.

Konsekvensanalys
I det fall Borgholms Kommun har några andra planer för området bör detta utredas 
innan försäljning. I detaljplanen återfinns ytterligare fyra utpekade industritomter 
som bör förrättas och försäljas om Borgholms Kommun inte har några andra planer 
för marken.

Dagens sammanträde
Det noteras att kostnad för lantmäteriförrättning ska läggas till på försäljningspriset. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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§ 230

Information Trafikverket 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har Trafikverket begärt företräde för att lyfta samverkans-
former och informera om arbetssätt och aktuell projekt och frågor. Trafikverket vill 
även höra vad som är aktuellt i Borgholms kommun. 

Vid mötet presenterar trafikverket sin verksamhet och den generella överenskom-
melsen om samverkan som tas upp med alla kommuner. Samverkansavtalet kom-
mer att behandlas i särskilt ärende. 

Vid mötet informeras om 
•   aktuella och genomförda beläggningsarbeten.
•  aktuella projekt

- 136 Algutsrum Borgholm.
åtgärdsvalsstudier på gång
-  Norr om Borgholm fyra korsningar på 136:an (Djupvik, Södvik, Sandvik, Källa).
-  Entrén till Borgholm och Slottets infart.
-  Byxelkrok-Mellby.
-  Brofästen Ölandsbron.
-  GC port Köpingsvik.

• turistcykel Ölandsleden, Behov av förvaltningsplan för underhåll och drift.
•  aktuellt i kommunen

Ny ÖP
Aktuella planer enligt PBL
G/C-väg Knäppinge-Alböke. Trafikverket påtalar vikten att vägen inte får läggas 
för nära väg 136. 

Vid mötet påtalas vikten av information om pågående arbeten och vikten av att kom-
munens representanter finns med vid kommande samråd gällande väg 136 och där 
lyfta de kommunala nyttorna utifrån projektet. 

Vidare konstateras att Fredrik Sääv och Jan Olof Berg från Trafikverket bör bjudas 
in till ett kommande arbetsutskott för vidare information bland annat om möjliga bi-
drag till vägföreningar och för åtgärder på enskilda vägar. 

Skickas till
Samhällsplaneraren
Kommunsekreteraren

______________
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§ 231 Dnr 2019/91 291 KS

Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde deltar representanter från utbildningsnämnden och utbild-
ningsförvaltningen samt ekonomi- och fastighetsavdelningen för information om pro-
jektet.

Det noteras att 
- uppdraget till Projekthuset ligger vilande i avvaktan på bedömning från försäk-

ringsbolaget.
- kommunen har anlitat Lindahls som sin motpart vid eventuell förhandling med 

försäkringsbolaget.
- framtagande av funktionsprogrammet pågår i förvaltningen tillsammans med

fastighetsstrategen. 
- kulturskolans behov av lokaler inarbetas i nya skolbyggnaden.
- lokal till öppna förskolan i Löttorp saknas. Eventuellt kommer lokal hyras i 

Hälsans hus. 
- studiebesök har genomförts på Östra skolan i Färjestaden och på skola i Lund. 

Skickas till
Utbildningsförvaltningen

______________
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§ 232 Dnr 2019/20 106 KS

Redovisning av delegationsbeslut; nominering till föreningsstyrelsen 
Energikontor Sydost

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisingen av delegationsbeslut med 
godkännande till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsbeslut från kommunstyrelsens ordförande att nominera 
Cecilia Ahlström (S) och Staffan Larsson (C) till föreningsstyreslen för Energikontor 
Sydost. Nomineringarna skulle vara inkomna senast 2019-09-24. 

Beslutsunderlag
Begäran om nominering. 
Delegationsbeslut 2019-09-24.

______________
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§ 233 Dnr 2019/91 291 KS

Utvärdering - branden på Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att med beaktande lägga utvärderingen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
Säkerhetssamordnare Linda Hedlund har sammanställt en utvärdering av kommu-
nens arbete i samband med branden på Åkerboskolan. Utvärderingen ska även del-
ges till länsstyrelsen.

För att förbättra kommunens arbete vid extraordinära händelser krävs kunskap om 
vad som fungerat bra och vad som fungerade mindre bra vid inträffade händelser. 
Syftet med denna utvärdering är att få en bild av hur kommunens larmrutiner funge-
rar och hur det fungerar med medarbetare som måste komma in och arbeta utanför 
ordinarie arbetstid eller med helt andra arbetsuppgifter än de man är anställd för. 
Kommunikation externt och internt under den första, akuta fasen är också en viktig 
del av undersökningen. Hela utvärderingen handlar om det akuta skeendet, huvud-
sakligen det första dygnet efter händelsen.

Räddningstjänstens arbete ingår inte i utvärderingen.

Beslutsunderlag
Utvärdering. 

Skickas till
Säkerhetssamordnaren

______________
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§ 234 Dnr 2019/186 615 KS

Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till ekonomiavdelningen
att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vux-

enutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunssty-
relsen.

Uppdraget återrapporteras december 2019.
Vidare beslutas
att avvakta frågan gällande avtal med Kunskapsnavet tills Kalmar kommun har 

utrett sin organisation runt vuxenutbildningen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden beslutade 2019-08-28 § 82  hos kommunstyrelsen lyfta
- behovet av att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande 

kommunal vuxenutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi.
- behovet av att ingå avtal med Kunskapsnavet till kommunstyrelsen.

Vidare beslutades att 
- skyndsamt färdigställa lokalerna för start av aktiviteter i det planerade återbruket 
för att motverka ökad kostnad för ekonomiskt bistånd.
- ge socialchefen i uppdrag att bjura in tillväxtchefen och enhetschefen på arbet-
marknadsenehetet till nämdnens arbetsutsktott 2019-09-11. 

Av beslutet framgår att Borgholms kommun har under senaste åren haft ett förhål-
landevis stort mottagande av nyanlända. Nu börjar det gå att utvärdera insatserna 
som gjorts för insteg i arbetslivet eller i vidare studier.

Det har visats sig att ett stort antal personer inte har fått tillräckligt goda kunskaper i 
svenska språket för att kunna vara anställningsbara trots genomgången SFI.

De yrkesinriktade utbildningar som är relevanta för att kunna ta steget närmare ar-
betslivet har inte varit tillgängliga för alla individer som haft behov, då kommunen in-
te haft avtal med Kunskapsnavet i Kalmar där flertalet av dessa utbildningar erbjuds.

Under flera år har ett återbruk och insatser/aktiviteter runt detsamma saknas. Åter-
bruket är planerat att starta, men lokalerna är ännu inte klara för användning. Beho-
vet är stort och arbetet med att färdigställa för uppstart bör ske skyndsamt.

För att förhindra att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar samt motverka psykisk 
ohälsa på grund av utanförskap behöver avtal om utbildning och möjligheter till akti-
vitet/insatser ses över.
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Beslutsunderlag
Socialnämnden 2019-08-28 § 82.
Tjänsteskrivelse 2019-09-27 med förslag att uppdra åt ekonomiavdelningen att se 
över avtalet.

Ekonomiavdelningens bedömning
Information har kommit från utbildningsdepartementet att utbildning i svenska för in-
vandrare (SFI) upphör som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal 
vuxenutbildning (Komvux). Kommunerna blir även skyldiga att se till att den som vill 
påbörja Komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux) på grundläggande nivå 
erbjuds studie- och yrkesvägledning samt att en individuell studieplan upprättas för 
varje elev inom vuxenutbildningen. 

De kostnader kommunen har idag avseende SFI, SVA och Komvux redovisas ne-
dan. Kostnaden avser helår 2019. 
SVA: 520 tkr
SFI etablering: 2 400 tkr
Vuxenutbildning: 8 688 tkr

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden för kännedom

______________
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§ 235 Dnr 2019/191 106 KS

Förlängning av samarbetsavtal, pensionärsorganisationerna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till att förlänga samarbetsavtalet 
för pensionärsorganisationerna och beslutar
att meddela pensionärsorganisationerna att de får kontakta kommunchefen om 

de är intresserade att ingå i samarbetsavtalet. 

Ärendebeskrivning
Folkhälsosamordnare Emma Gustafsson har fått muntlig förfrågan från pensionärs-
föreningarna PRO och SPF på norra Öland om att få teckna ett liknande avtal som 
är tecknat mellan kommunen och PRO/SPF i Köpingsvik och Borgholm. 

Av tecknat avtal framgår att det gäller till och med 2019-12-31 med parternas ambi-
tion att det därefter ska förnyas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 206
Undertecknat samarbetsavtal.
Tjänsteskrivelse 2019-09-25 överlämnar till politiken att ta ställning till eventuell för-
längning och utökning av avtalet. 

Bedömning
Av avtalet framgår att kommunen betalar 15 000 kronor i verksamhetsbidrag för 
täckning av lokalhyror i samband med att verksamhet ordnas. Beloppet utbetalas 
till PRO Köpingsvik som svarar för att övriga pensionärsorganisationer får täckning 
för lokalhyror i samband med att verksamhet anordnas. Kommunen är härutöver 
behjälplig med marknadsföring av verksamheten, vilket sker i samråd med före-
ningarna; PRO Köpingsvik, SPF Seniorerna Blåelden och PRO Borgholm. 

I enlighet med likställighetsprincipen bör alla pensionärsorganisationer få samma 
bidrag till täckning av lokalhyror, alternativt kan en kommunal lokal ställas till före-
ningarnas förfogande. Om avtalet ska utökas bör det omfatta alla pensionärsorga-
nisationerna i kommunen.

Konsekvensanalys
Vid eventuellt bidrag till alla pensionärsföreningar kan beloppet öka till 25 000 kro-
nor om summan ska vara densamma till varje förening, 5 000 kronor/förening. 

Skickas till
Kommunchefen
Pensionärsföreningarna i hela kommunen
______________
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§ 236 Dnr 2018/58 001 KS

Återförande av skattefinansierade verksamheten; Organisationsöver-
syn Teknisk service

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att återföra den skattefinansierade verksamheten inom Borgholm Energi AB; 

gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning till kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar inför vidare politiska beslut
att uppdra åt kommunchefen att

- lägga fram förslag på lämplig organisering inom kommunledningsförvalt-
ningen för verksamheterna som ska återföras. 

- se över kommunstyrelsens reglemente, ägardirektiv och bolagsordning 
samt övriga styrdokument i enlighet med den organisatoriska förändringen.

att uppdra till ekonomichefen att
- utreda de ekonomiska förutsättningarna (maskiner och inventarier) för åter-

förandet inför vidare politiska beslut. 
Vidare uppdras åt kommunchefen
att i samråd med VD för Borgholm Energi AB se över organisationen av stöd

funktioner som bedrivs av kommunen och bolaget för optimerad styrning och 
effekt.

Ärendebeskrivning
Bakgrund
Den 1 januari 2003 övergick de skattefinansierade verksamheterna gata, park, kost, 
städ och fastighetsförvaltning, samt de taxefinansierade verksamheterna VA och 
renhållning, från den kommunala förvaltningsformen till Borgholm Energi AB. 

År 2011 lämnades en motion om en återföring av de skattefinansierade verksamhe-
terna gata, park, kost, städ och fastighetsförvaltning till Borgholms kommun. Kom-
munfullmäktige beslutade i april 2012 att återföra motionen till demokratiberednings-
gruppen. I september 2013 meddelade demokratiberedningsgruppen resursbrist och 
överlämnar motionen till kommunstyrelsen utan utredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade därför 2013 att ”låta utreda fördelar och 
nackdelar, samt möjligheter och konsekvenser av ett återförande av teknisk service 
till kommunen avseende de skattefinansierade verksamheterna gata/park, hamnar, 
kost, städ och fastighetsförvaltning”. Utredningen som genomfördes av PCW återap-
porterades till kommunfullmäktige (KF § 27 2014) och motionen avslogs i anslutning 
till återrapporteringen (KF § 28 2014).

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade härefter (Ksau § 302 2016) att uppdra till 
kommunledningskontoret att upphandla organisationsutredning för kommunled-
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ningskontor, samhällsbyggnadsförvaltning och teknisk service. 2017-02-06  § 51 be-
slutade arbetsutskottet:

”Att godkänna att en extern utredare anlitas för att se över den skattefinansierade 
verksamheten i Borgholm Energi AB:s regi i enlighet med kommunchefens skrivel-
se. Verkställs av kommunchefen.

Att tillsätta en styrgrupp bestående av kommunstyrelsens ordförande och bolagets 
ordförande för att underlätta utredningen och förankringsprocessen i kommunstyrel-
sen och i Borgholm Energi AB.

Att översynen ska presenteras senast under april månad så att eventuella organisa-
toriska förändringar som föreslås kan prövas och beslutas i god tid före 2018 års 
val.”

Utredningen presenterades där huvudförslaget var att återföra den skattefinansiera-
de verksamheten till kommunen. Något beslut fattades emellertid inte utan frågan är 
allt jämt vilande. 

Under våren 2019 har förvaltningen och bolagets ledning kommit överens om att 
hamnverksamheten bättre hanteras av kommunen som äger och förvaltar hamnar-
na. Hamnkaptenernas arbetsledning sköts via kommunledningsförvaltningens till-
växtenhet. 

Nuläge
Den tekniska servicen organiseras av BEAB, förutom fastighetsförvaltning av fastig-
heter för kommunens egna verksamheter och fritidsanläggningar som hanteras av 
ekonomi- och fastighetsavdelningen. BEAB:s verksamhet kan något förenklat delas 
in i tre inriktningar:

- Kommersiell verksamhet genom elhandelsföretaget Borgholm Energi Elnät AB.
- Taxefinansierad verksamhet som hanterar VA-kollektivet och avfallskollektivet.
- Skattefinansierad verksamhet i en utförarorganisation som hanterar gata/park, 

lokalvård, måltidsverksamhet, transport och omlastning i en utförarorganisation 
där främst kommunstyrelsen och kommunens nämnder är beställare genom leve-
ransavtal.   

Totalt beräknas de skattefinansierade verksamheterna omfatta cirka 60 tjänster.

Ett antal utredningar har skett av bolaget vad gäller den skattefinansierade verksam-
heten som för närvarande bereds av kommunledningsförvaltningen, till exempel hur 
ska kommunens hamnar ska utvecklas och drivas samt badplatsutredningen.

Borgholm Energi har vid möte 2019-09-11 informerats att VD:s ambition är att alla 
skattefinansierade verksamheter överförs till kommunen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-30 med förslag att återföra skattefinansierade verksamhe-
ten till kommunen.
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Bedömning
Vad gäller den skattefinansierade verksamheten så tenderar diskussionerna om hur 
denna ska skötas ta orimligt mycket tid och onödiga administrativa resurser läggs på 
kontroll istället för att optimera verksamheten och få ut mesta möjliga av våra ge-
mensamma skattemedel. 

Det finns fortfarande oklarheter mellan beställarroll och utförarroll vilket förstärker 
bilden av att organisationen inte är optimal för den lilla kommunen. Detta gäller så-
väl den politiska styrningen av verksamheten som tjänstemannaorganisationen med 
styrning, ledning och administration. Särskilt gäller detta avseende verksamheten in-
om gata, park och hamnar där frågorna av ren utförarart allt som oftast hamnar på 
den politiska dagordningen eller på de högsta tjänstemännen då kommunen saknar 
en kompetent beställarfunktion. 

Vidare har kommunkoncernen inte råd att ha en kultur där vi pratar om ”vi och dom” 
mellan olika verksamheter, utan fokus måste istället läggas på att få ihop våra sam-
lade resurser i en så effektiv och operativ organisation som möjligt.

Att placera de skattefinansierade verksamheterna inom kommunstyrelsens förvalt-
ning ger en större tydlighet i ansvaret för den politiska och ekonomiska målstyrning-
en. Förvaltningsformen underlättar också prioritering mellan olika kommunala verk-
samheter. Någon ny förvaltning eller politisk påbyggnad rekommenderas inte med 
hänvisning till vad som redovisisats ovan. 

Det bör även finnas samordningsvinster och möjligheter till bättre resursutnyttjande 
för andra delar som bedrivs av kommunen och/eller av dess bolag. Här borde dels 
direkta effektiviseringsvinster kunna hämtas genom att samla resurserna i en ge-
mensam organisation dels minskad sårbarhet då skalfördelar finns genom samorga-
nisering.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Ekonomichefen

______________
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§ 237 Dnr 2019/146 106 KS

Muntlig återrapportering: Ökad samverkan med Mörbylånga kommun 
med anledning av folkomröstningsresultatet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att återrapportering sker direkt till kom-
munstyrelsen efter samråd och dialog med Mörbylånga kommun. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-06-11 § 159 åt kommunchef Jens 
Odevall
- att i samråd med kommunchefen i Mörbylånga kommun se över samarbetsmöj-

ligheter och möjliga samarbets- och samverkansområden.
- att dels utifrån kommunens organisation och dels utifrån medborgarperspektiv ta 

fram de mest naturliga och enklaste områdena med störst behov, mest effek-
tiviseringsvinster, kapacitetsökning och kompetens

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-06-11 § 159.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om arbetet med ökad samverkan. Det har i 
ledningsgrupperna diskuterats olika samarbets- och samverkansmöjligheter och om 
dessa då ska läggas inom Ölands Kommunalförbund, i gemensam nämnd eller i bo-
lag.  De olika förslagen har ännu inte kommunicerats gemensamt varför redovisning 
sker förts efter samråd och dialog med Mörbylånga kommunledning. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-01 238

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 Dnr 2019/8 042 KS

Återrapportering åtgärdsplan/effektivisering kommunstyrelsens verk-
samhetsområde

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterar att effektiviseringar om 7-800 tkr har 
genomförts och uppdrar åt kommunchefen
att till kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisa konsekvensen av att 

spara ytterligare 1,2 mkr inom verksamhetsområdet.
att redovisa åtgärdsplan för effektiviseringar under 2020.
att redovisa uppföljning av bokningsbara bilar; antal, beläggning och kostnad. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2019-06-25 § 108 åt kommunchefen
- att ta fram åtgärdsplan gällande kommunstyrelsens verksamhetsområde för att 

få kommunstyrelsens budget i balans. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 108.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall redogör för att det i dagsläget kvarstår ett överskridande 
om 1,2 mkr mot tidigare 2,1 mkr då effektiviseringskravet  beslutades. Vidare infor-
meras om svårigheten att under så kort tid som återstår av budgetåret hitta åtgärder 
som resulterar i en budget i balans. 

Tjänstemännen arbetar med tre parallella processer under hösten; budget i balans 
2019, internbudget 2020, budget 2021. Att hitta åtgärder som ger fullgott resultat un-
der året ses inte som möjligt. Däremot har man i arbetet med internbudget 2020 gått 
igenom budgetposterna i syfte att få balans i budgeten.

Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsen

______________
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