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§ 239 Dnr 2018/128 041 KS

Anmälan om budgetöverskridande avseende överförmyndarenämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att 2019 års budget ska ligga oförändrad för överförmyndarverksamheten och 

verksamhetsåret 2019.

att uppdra till kommunchef Jens Odevall att tillsammans med övriga medlemmar 
i överförmyndarnämnden utvärdera nämndens arbete då kostnaderna trots 
minskat antal ensamkommande barn tenderar att öka.

Ärendebeskrivning
Kommunens representanter i Kalmarsunds överförmyndarnämnd informerar att 
även årets budgeterade medel kommer att överskridas med cirka -540 tkr. Detta då 
de budgeterade medlen enligt anmälan bedöms vara underfinansierade. 

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-20.
Tjänsteskrivelse 2019-10-04.

Ekonomiavdelningens bedömning
I och med budgetökningen för verksamhetsåret 2020 och planåren 2021-2023 
kommer överförmynderiverksamheten kunna nå en budget i balans.

Dagens sammanträde
Vid mötet noteras att kommunen ser allvarligt på överskridandet. Kostnaderna ökar 
trots att antalet ensamkommande minskat.  Kommunledningen efterfrågar en utvär-
dering av den gemensamma överförmyndarnämnden. 

Skickas till
Kommunchefen
Kommunens representanter i överförmyndarnämnden

______________
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§ 240 Dnr 2019/164 048 KS

Ansökan om bidrag; Utförda röjningsarbeten inom kustnära grönområ-
de i Byxelkrok

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå bidragsansökan.

Ärendebeskrivning
Torps Bysamfällighetsförening ansöker om bidrag för utförda röjningsarbeten inom 
kustnära grönområden i Byxelkrok till en summa om 67 500 kronor för 2019.

Beslutsunderlag
Ansökan.
Faktura från Borgholms kommun, fakturanummer: 101079994.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01. 

Ekonomiavdelningens bedömning
Sökanden hänvisas att ansöka om medel för denna typ av kostnad enligt kommu-
nens antagna riktlinjer för bidrag till enskilda vägar och då till bidragstypen skötsel-
bidrag.

Skickas till
Torps Bysamfällighetsförening

______________
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§ 241 Dnr 2019/149 014 KS

Remiss - Handlingsplan för transportinfrastruktur i Kalmar län 2020-
2025

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avge följande yttrande över förslag till Handlingsprogram för transportin-

frastruktur i Kalmar län 2020-2025:

Borgholms kommun ser positivt på det handlingsprogram som presenteras. Att ar-
beta för förbättrade kommunikationer med landets storstadsområden är av stor be-
tydelse för vår kommun och hela vår region. Likväl anser vi att det finns vissa delar 
som bör förtydligas eller kompletteras. 

Besöksnäringen är av stor betydelse för såväl Borgholms kommun som länet som 
helhet. För att främja en hållbar besöksnäring är det viktigt att underlätta resandet 
med cykel, inte minst mellan Öland och övriga länet. Borgholms kommun önskar 
att detta avspeglas tydligare i handlingsprogrammet genom att tydligare arbeta för 
att underlätta kombinationsresande med buss eller färja och cykel. Vi vill även bely-
sa potentialen i en cykelled runt Kalmarsund som knyts samman med färja i Byxel-
krok- Oskarshamn och Kalmar – Färjestaden. 

För att stärka regionens och Ölands attraktivitet som besöksmål ser vi även att fort-
satta åtgärder för att öka framkomligheten och tillgängligheten längs väg 136 är 
nödvändiga, inte minst vad gäller sträckan genom Köpingsvik.     

Vidare ser Borgholms kommun ett behov av att framöver prioritera skyddsåtgärder 
för de av våra vattenskyddsområden som genomkorsas av större vägar. Att skydda 
de vattenresurser vi har är av största vikt för Ölands framtida utveckling.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har i remiss 2019-06-20 skickat förslag till Handlingsprogram för 
transportinfrastruktur Kalmar län 2020-2025 till länets kommuner, grannregioner 
samt Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län för förankring och för att fånga 
upp eventuella kompletterande ställningstaganden senast 2019-10-15.

Handlingsprogrammet har tagits fram av Region Kalmar län för att klargöra länets 
ställningstagande och strategier för hur infrastruktur och transporter ska stödja ut-
vecklingen mot en hållbar och funktionell region..

Beslutsunderlag
Förslag till Handlingsprogram - Transportinfrastruktur i Kalmar län 2020 – 2025.
Tjänsteskrivelse 2019-09-25 med förslag till yttrande.

Skickas till
Region Kalmar län
_____________
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§ 242 Dnr 2019/152 106 KS

Remiss - Handlingsprogram för kompetensförsörjning Kalmar län

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tillstyrka Region Kalmar läns förslag till handlingsprogram för kompetensför-

sörjning för perioden 2020-2022.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län remitterar 2019-06-20 ett förslag på handlingsprogram för kom-
petensförsörjning för perioden 2020-2022 till länets kommuner för synpunkter 
senast 2019-10-15.  

Programmet ska förtydliga den regionala utvecklingsstrategins innehåll om kompe-
tensförsörjning, prioritera länets insatser till och med 2022 samt skapa ett länsge-
mensamt underlag för prioriteringarna. Programmet ska även tydliggöra roller, an-
svar och åtaganden för utbildningsanordnare, arbetsgivare, kommuner och regio-
nen för att skapa bättre förutsättningar för arbetsgivares och individers kompetens-
försörjning. Det ska därutöver definiera viktiga områden och insatser för att förbätt-
ra länets kompetensförsörjning, samt ge stöd för att insatser löpande lyfts fram, ge-
nomförs och följs upp. 

Förslaget har under våren diskuterats vid möten med kommunledningarna. 

Beslutsunderlag
Remiss - Handlingsplan för kompetensförsörjning.
Tjänsteskrivelse 2019-10-08 med förslag till yttrande. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning
Förslaget till handlingsprogram är föredömligt kort och koncist och visar tydligt dess 
koppling till andra strategiska styrdokument. Länets olika förutsättningar och olika 
utmaningar gör att det är ett varierat kompetensutbud som behövs för att täcka det 
långsiktiga kompetensbehovet i vårt näringsliv och i den offentliga sektorn. Dessa är 
väl beskrivna och de åtgärder som förselås bör ge effekt för att nå de uppsatta må-
len för respektive område.

Skickas till
Region Kalmar län

______________
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§ 243 Dnr 2019/153 00 KS

Remiss - Boverkets rapport Nya krav på laddinfrastruktur för laddfor-
don

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avge följande yttrande:
Borgholms kommun anser att det är lovvärt att underlätta för utbyggnaden av laddin-
frastruktur. 

 Vid nybyggnation är de föreslagna reglerna enkla att hantera och kan vara ett effek-
tivt medel. Dock kan det vid ombyggnationer vara svårare då dessa inte alltid är lov- 
eller anmälanspliktiga. Finns behovet av laddinfrastruktur borde det i dessa fall dock 
kunna tillgodoses även utan tvingande regler.

Även det retroaktivt riktade kravet på befintliga anläggningar är tveksamt. Finns be-
hovet borde marknaden reglera detta, och om inte skulle det utlösa ett stort behov 
av tillsyn inom PBL-området till ingen nytta.

Ärendebeskrivning
Boverket ger i remiss 2019-07-18 bland andra Borgholms kommun möjlighet att se-
nast 2019-10-17 lämna synpunkter på rapport 2019:15 Nya krav på laddinfrastruktur 
för laddfordon. 

Rapporten föreslår att
- parkeringar vid bostäder och andra uppvärmda byggnader från 2021 ska förbe-

redas för laddinfrastruktur och i viss utsträckning krävas vara försedd med möj-
lighet till laddning av fordon.

- tillgången till laddinfrastruktur ska regleras i Boverkets byggregler (BBR).
- krav på laddinfrastruktur ska ställas för byggnader som har mer än tio parke-

ringsplatser. 

För bilparkeringar som är belägna inuti byggnader ska kravet gälla dels vid ny-
byggnad, dels vid sådana ombyggnader som innefattar byggnadens elektriska 
infrastruktur. 

För bilparkeringar på tomter till byggnader ska kravet gälla dels vid nybyggnad, 
dels vid sådana ombyggnader som sker i samband med att ändringsåtgärder vid
tas på bilparkeringen. 

För bostadshus innebär kravet ett krav på ledningsinfrastruktur det vill säga ka-
naler för elektriska kablar, för varje parkeringsplats. För övriga byggnader innebär 
kravet ett krav på dels ledningsinfrastruktur för minst en femtedel av parkerings-
platserna, dels minst en laddningspunkt på bilparkeringen.

- bilparkering för en byggnad som inte är avsedd för bostäder ska ha minst en 
laddningspunkt installerad senast 2025-01-01 om bilparkeringen har mer än 
tjugo platser och om bilparkeringen är belägen inuti byggnaden, eller på tomten 
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till byggnaden. Det kravet ska gälla retroaktivt och ska alltså vara uppfyllt senast 
1 januari 2025 även om det inte görs någon ändring av byggnaden i övrigt. 

Liknande regler finns för elektronisk kommunikation när det gäller bredband och fi-
ber.

Beslutsunderlag
Remiss 2019-07-18.
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 med förslag på yttrande. 

Skickas till
Boverket

______________
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§ 244 Dnr 2019/71 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - tillhandahålla gratis påsar till hushållen för 
vanligt avfall

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-03-13 
- att kommunfullmäktige beslutar att uppdra till Borgholm Energi att till hus-

hållen gratis tillhandahåller påsar av annan färg än grön att användas för 
det vanliga hushållsavfallet som inte är matavfall.

Kommunfullmäktige överlämnar 2019-04-16 § 71 motionen till kommunstyrel-
sen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen
Kommunfullmäktige 2019-04-14 § 71.
Tjänsteskrivelse 2019-08-02 med förslag på avslag. 

Bedömning
Renhållning och avfallshantering hör till de tjänster som kommuner är skyldiga att 
tillhandahålla enligt lag. Dock ska kommunen ta ut en avgift för avfallshanteringen, 
så att kostnaden för denna belastar de som nyttjar tjänsten. En grov estimering av 
kostnaden för att tillhandahålla gratis påsar för vanligt avfall har gjorts och bedöm-
ningen är att kostnaden skulle motsvara en taxehöjning på minst tre procent inklu-
sive distributionen av påsarna. Bedömningen är att en taxehöjning av den storleks-
ordningen skulle kunna användas bättre än till gratis avfallspåsar.

Plast är dessutom ett ifrågasatt material ur miljösynpunkt. Kommunen har i andra 
sammanhang fattat beslut om ”plastbantning” för att minska plastanvändningen. I 
dagsläget är plastpåsar en förutsättning för den modell som tillämpas för avfalls-
hanteringen, men det finns anledning att studera alternativ snarare än att öka till-
gången på ”gratis” plastpåsar. 

Konsekvensanalys
Det finns många olika önskemål hos medborgarna om hur avfallshanteringen skul-
le kunna göras bättre, annorlunda eller effektivare. Att ”gröna påsar” används felak-
tigt har hittills inte varit ett stort problem. Däremot är avfall som inte alls förpackas i 
påsar ett problem i vissa kärl. Det handlar dock främst om kärl som delvis används 
som ”papperskorgar”. Det finns därför ingen anledning att tro att gratis påsar till 
abonnenter skulle minska det problemet.
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Skickas till
Kommunfullmäktige 
______________
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§ 245 Dnr 2019/192 048 KS

Utveckling av skidanläggning, med skidlekplats och belysning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att ställa sig positiv till anläggande av en skidanläggning vid Mejeriviken i Borg-

holm

att överlämna ärendet till kultur- och fritidsutskottet för fortsatt utredning och vi-
dare dialog med Skidunionen (Ölands skidklubb, Svenska Skidförbundet 
samt intressenter ur näringsliv, turism entreprenörer).

Ärendebeskrivning
Skidunionen i Borgholm föreslår i skrivelse 2019-09-15 om att iordningsställa en 
skidanläggning med skidlekplats med belysning inom ramen för ett allaktivitetsom-
råde vid Mejeriviken. Målsättning med anläggningen inom allaktivitetsområdet är 
att tillgodose behovet av vinteraktiviteter med konstsnöanläggningar. 

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-09-15.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.

Skickas till
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Skidunionen

______________
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§ 246 Dnr 2019/202 311 KS

Remiss - Ansökan om sänkt hastighet på enskild väg Södraholmsvägen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd meddela
att kommunen för sin del inte har någon erinran på ansökan om sänkt hastighet 

på Södraholmsvägen. 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss 2019-09-30 kommunens synpunkter 
på inkommen ansökan från vägföreningarna i området om sänkt hastighet på del 
av Södraholmsvägen till 30 km/h under tiden 15 juni – 15 augusti.

Beslutsunderlag
Remiss 2019-09-30.
Tjänsteskrivelse 2019-10-01.

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län

______________

12



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 247

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 247 Dnr 2019/182 311 KS

Begäran om sänkning av hastigheter, Köpingsvik

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att införa 30 km/h på Kyrkallén från väg 136 till Tings flisa, Mårtens gata, Dahls 

väg och Pensionatsvägen enligt ansökan, då de till största delen anses vara 
skolväg utan trottoar.

att godkänna att samfällighetsföreningen på egen bekostnad vid behov sätter 
upp farthinder inom området. I detta fall ska föreningen följa de riktlinjer som 
gäller vid placering av farthinder. 

att avslå begäran om hastighetsbegränsning på Kolstad Kyrkgata då tätortsom-
rådet i Köpingsvik är utvidgat och att 40 km/h då gäller på nämnd gata. 

Ärendebeskrivning
Köpingsviks Samfällighetsförening anhåller i reviderad skrivelse 2019-10-02 om att 
få införa 30 kilometer på Mårtens gata, Dahls väg, Kolstad Kyrkgata, Pensionats-
vägen samt Kyrkallén från 136:an till Tings flisa. 

Motivering för begäran är följande: Föreningen har fått ett antal klagomål om onö-
digt höga hastigheter på alla gator som idag är 50 kilometers vägar, föreningen har 
satt upp vid varje gata blå fyrkantiga skyltar med 30 kilometer som rekommenda-
tion, dessa är ju endast rekommendationsskyltar och följaktligen är det i grunden 
50 skyltarna som gäller vilket gör att det går att åka 50 kilometer i timmen utan att 
ha gjort sig skyldig till någon lagöverträdelse. Det är ett antal boende som klagar 
(det ställs ut bilar eller släpkärror för att få sänkt hastighet på några gator av de bo-
ende) eftersom det är många som genar från Ramsättravägen ner till 136:an.

Är detta inte möjligt enligt er så föreslår föreningen ett antal farthinder på följande 
gator Kolstad Kyrkgata, Mårtens Gata, Dahls väg samt Pensionatsvägen. 

Detta i sin tur medför extra kostnader för oss, dessutom inte till fördel för blåljus 
verksamheterna med fartsänkande anordningar på våra gator.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2019-10-02.
Beslut om utökad tätort i Köpingsvik.

Bedömning
Kommunen har som regel att 30 km/h endast ska införas vid skolor och på skolväg 
utan trottoar. Vid kontakt med samfällighetensföreningens kontaktperson framgår 
att vissa delar av vägarna är skolväg utan trottoar. 

I och med det utökade tätortsområdet i Köpingsvik är hastigheten numera 40 km/h. 
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Vid fråga från andra samfällighetsföreningar om hastighetsdämpande åtgärder har 
trafiknämnden godkänt uppsättning av farthinder/fartgupp på föreningens bekost-
nad. Efter åtgärden har synpunkter inkommit att guppen medfört olägenheter i 
samband med sjuktransporter, varför chikaner rekommenderas. 

I området som nu är aktuellt finns redan ett antal farthinder uppsatta bland annat 
på Mårtens gata, de har inte haft den efterfrågade effekten utan hastigheten är fort-
satt hög. 

De aktuella gatorna ligger inom bostadsområde. 

Dagens sammanträde
Vid mötet konstateras att kommunen inte ska frångå sitt ställningstagande att 30 
km/h ska införas endast vid skolväg och på särskilt utsatta områden. 

Skickas till
Köpingsviks Samfällighetsförening
Handläggare LTF
Gata/Park Borgholm Energi AB

______________
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§ 248 Dnr 2019/77 510 KS

Gågatuperiod från och med år 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd 
att fastställa gågatuperioden årligen från 1 juni till 31 augusti.

att gångfartsområdena Storgatan och Östra Kyrkogatan kan stängas av och bli 
gågata under evenemang och större helger.

att utvärdering ska ske under fjärde kvartalet 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-04-02 § 64 bland annat
- att utvärdering av gågatuperiod 2019 ska ske under fjärde kvartalet 2019. 

Enligt beslut § 64/19 genomfördes en utvärdering 2019-09-03 av gågatuperioden 
för 2019 där representanter från näringslivet och fastighetsägare fick möjlighet att 
komma med synpunkter. 

Handlarna ställer sig positiva till att samsas med uteserveringarna under en längre 
tidsperiod och är medvetna om att antal parkeringsplatser kan minskas. 

Tiden för gågatuperioden upplevdes för lång 2019, vissa dagar är det helt folktomt. 
Flexibel lösning önskas för storhelger och i samband med evenemang. Fasta da-
tum över längre tid för gågatuperioden efterfrågas. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-04-02 § 64.
Minnesanteckningar från mötet 2019-09-03.
Tjänsteskrivelse 2019-10-04 med förslag på gågatuperiod.

Tillväxtenhetens bedömning
Ett beslut om fasta återkommande datum som sträcker sig över flera år som ska-
par en kontinuitet och som kan lättare planeras in i arbetet för gata/park och sam-
arbetet med polisen för hantering av tillstånd för allmän platsmark. 

Skickas till
Tillväxtenheten
Cityföreningen
LTF handläggare
Gata/Park Borgholm Energi AB

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 249

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 249 Dnr 2018/231 312 KS

Redovisning; Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisning av utförd del av projektet 
under 2019/2020 exklusive slutbeläggning (IMT) till en kostnad om 2 294 tkr (inklusi-
ve 15 % ÄTA) och lägger den med beaktande till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Anläggningen av 2,7 km cykelled är redan beslutad i KS 2018-11-27 § 229 och 
2 300 tkr (inkl 15 % ÄTA) är avsatta för ändamålet i enlighet med då upprättad bud-
get. När budgetpriser är inhämtade från ramavtalsentreprenör visar det att den tidi-
ga budgeten inte håller. Slutlig budget bedöms till 2 754 tkr (inklusive 15% ÄTA)

Slutbeläggning med IMT utförs under 2021. Projektet håller sig inom beslutad bud-
get under 2019. Den grusning som utförs 2019/2020 är funktionell.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 229 anvisning av 2 300 tkr (inklusive 15 % ÄTA) 
till färdigställandet av cykelleden.
Tjänsteskrivelse 2019-10-03 med redovisning av åtgärder 2019:
- Marklösen enligt tecknade avtal med markägare (4 avtal) = 120 tkr.
- Schaktning och anläggande av grusad väg samt montering av staket.                   
Budgetpris: 1 890 tkr.
- Eventuella ändrings- och tilläggsarbeten 15 % av 1 890 tkr = 284 tkr 
- Beläggningsarbete IMT massa. Samma beläggning som övriga cykelledsnätet 

utförs 2021.
Budgetpris: 460 tkr (inklusive 15 % ÄTA)
Totalt: 2 754 tkr (inklusive +/-15 % ÄTA)

Bedömning
Enligt avtal med markägarna får arbetet endast pågå under icke betesperiod mel-
lan 1 december och 30 april. Med utökad budget, ny tidplan och byggstart 1 de-
cember så kan cykelleden tas i bruk 1 maj 2020.

Konsekvensanalys
Slutbeläggning påförs 2021, fram till dess är GC-väg grusad vilket innebär att den 
kan användas. 
Fördel: GC-väg hinner ”sätta sig” vilket innebär att slutbeläggning blir mer hållbar 
och att underhållskostnader sannolikt minskar.
Nackdel: Vi får en etableringskostnad när slutbeläggning ska på 2021. Etablerings-
kostnad bedöms inrymmas i redovisad budget.

Skickas till
Tillväxtenheten
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 250

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 250 Dnr 2019/209 145 KS

EU-projekt; Rekreation & Turism Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna ansökan om EU-projekt Rekreation och Turism Borgholm.

Ärendebeskrivning
Inom Landsbygdsprogrammet finns flera olika projektstöd. ”Investeringar i infrastruk-
tur för rekreation och turism” är ett projektstöd med syfte att skapa möjligheter till re-
kreation för allmänheten. Konkret innebär detta att kommuner bland annat kan bevil-
jas stöd till badplatser, leder för vandring och cykling.

Bidragsdelen är 60 %. Projektstödet söks i Jordbruksverkets e-tjänst och ansökan 
handläggs och beslutas av Länsstyrelsen i Kalmar. 

Tillväxtenheten har tagit fram ett tekniskt underlag för en ansökan som bland annat 
innehåller 
- soptunnor ”Big Belly” 50 000 kronor/tunna, 
- utbyte av toaletter vid Sjöstugan och Högby fyr, cirka 630 000 kronor.
- utegym cirka 150 000 kronor.
- grillplatser cirka 100 000 kronor.
- Skatepark Borgholm cirka 500 000 kronor.
- parkering Sjöstugans badplats plus laddstolpe cirka 175 000 kronor.
- brygga Sjöstugan 3 000 000 kronor.

Totalt ansökt belopp 4 705 000 kronor. Kvarvarande medel i den aktuella åtgärden 
bedöms vara cirka 2 mkr. Belopp överstigande projektbelopp får projektägaren själv 
betala fullt ut. 

Ansökan är beräknad att lämnas in under vecka 41 och projektets formella slutda-
tum är 2020-12-31.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-02.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Tillväxtenheten
EU-konsulenten

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 251

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 251 Dnr 2018/128 041 KS

Delårsrapport 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att godkänna delårsbokslut 2019. 

Ärendebeskrivning
Resultatet för kommunen är +19,0 mkr. (Årsprognos +21,0 mkr). 

● Driftredovisning för nämnder visar budgetavvikelsen -4,9 mkr. (Årsprognos -0,4 
mkr). 

● Investeringar till och med augusti uppgår till 56,7 mkr. (Årsprognos 81,9 mkr).
● Likvida medel 30,3 mkr. (Årsprognos 32,6 mkr). 
● Budgetavvikelsen totalt efter augusti är +15,3 mkr. 
● Nämndernas totala budgetavvikelse är -4,9 mkr och finansförvaltningen +20,2 

mkr. 

De uppbokade intäkterna från Migrationsverket avseende ersättning för ensam-
kommande barn och unga uppgår till 14,5 mkr. 

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 4 procent. Generellt brukar ett re-
sultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-10-04.

Dagens sammanträde
Controller Mattias Sundman och ekonomichef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för 
upprättat delårsbokslut. 

Det noteras att revisorerna lämnat synpunkter på kommunens målarbete och upp-
manat kommunen att arbeta vidare med mätbara mål.  

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 252

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 252

Information; tomträttsavtal kontra fastighetsförsäljning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och uppdrar åt tillväxten-
heten att vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-11-26 informera ledamöterna 
om för- och nackdelar vid arrende-tomträtt- försäljning av kommunal mark. 

Dagens sammanträde
Tillväxtchef Anders Magnusson har begärt företräde till arbetsutskottet för att infor-
mera och få besked om kommunledningens viljeyttring vad gäller tecknande av 
tomträttsavtal kontra fastighetsförsäljning. 

Kommunen har under flera år använt sig av tomträtt då detta ger kommunen möjlig-
het att ha ett långsiktigt inflytande över markanvändningen dock kan det uppstå pro-
blem vid ersättningsfrågan vid eventuellt upphörande av tomträtten.

Det noteras vidare att det är svårigheter att föra in olika servitut i tomträttsavtal. 
Samtidigt godkänner lantmäterimyndigheten inte avstyckning då det finns servitut. 

Tillväxtchefen framhåller att det i många fall skulle vara en fördel för kommunen att 
sälja fastigheterna.

Skickas till
Tillväxtenheten

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 253

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 253 Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden bud-
get/åtgärdsplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en bra dialog. 

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 socialnämndens arbetsutskott och socialchefen inbjudna.

Mötet börjar med genomgång av tjänsteskrivelser från socialförvaltningen avseende 
behov av platser på särskilt boende och behov av bostad med särskild service enligt 
LSS (gruppbostad). 

Vid diskussionen framkommer att platsbehovet för särskilt boende överensstämmer 
med antalet som finns upptaget i lokalförsörjningslanen samt att behovet av bygg-
nation av gruppbostäder bör prioriteras i kommande budgetarbete. Funktionsspecifi-
kation måste tas fram av verksamheten.

Utveckling i verksamheten
Organisationsanalys genomförd gällande kvaliteten och kompetensen på IFO.
Ny organisation planeras. 
Genomförd äldreomsorgsundersökning – synpunkter på matkvaliteten i mellersta 
och södra området. 

Utmaningar inom verksamheten under året?
IFO.
Heltid som norm.
Effektiviseringsplanen, runt 2 mkr kvarstår. 

Omvärldsförändringar som berör verksamheten
Äldreboende på Ekbacka kräver frimärksplan, hanteras av kommunledningen.
Etableringsinsatser som berör cirka 60-70 personer

Måluppfyllnad – nämndens verksamhetsplan?
I dagsläget uppvisar verksamheten minus 2,6 mkr.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 253

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Nämndens medskick till kommunstyrelsen 
Planering av äldreboende/särskilt boende måste ske i samråd med verksamheten.
Planering för byggnation av gruppbostad måste tas med i budgetarbetet.  

Skickas till
Socialnämnden
Fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-10-08 254

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 254

Möte med Kalmar länstrafik

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog. 

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har representanter från Kalmar länstrafik (KLT) begärt fö-
reträde för att informera om aktualisering av trafikförsörjningsprogram för Kalmar 
län. Samtidigt ges möjlighet att lyfta frågor som är av intresse för parterna.

Vid mötet lyfts frågor runt;
- trafikförsörjningsprogrammet som kommer på remiss under våren. 
- trafik- och infrastrukturrådet, kommunens representant är samhällsutvecklare 

Leon Hansson.
- närtrafiken och målortsproblematiken. KLT:s representanter tar med sig 

önskemålet att målorten ska vara Borgholm istället för Löttorp för att upp-
fylla servicenivån för kommuninvånarna och återkommer med kostnaden.

- inkomna synpunkter att kommunens pensionärer inte kan nyttja seniorkortet.
- vikten av att utbildningsförvaltningen i god tid får kännedom om förändringar i 

trafiken.
- kommunens ansvar att initiera för ny hållplats vid Hälsocentralen, Borgholm. 
- ansvar för busskurer dels på linjetrafik (KLT) och dels på rena skolskjutslinjer 

(kommunen).
- redovisning av nyttjande av sommarkortet 2019. KLT:s representanter under-

söker kostnaden för sommarkort 2020 och återkommer till kommunen inför 
nytt politiskt beslut. 

Vidare informerar KLT:s representanter om den statistik som bland annat finns på 
webbsidan ltkalmar.se/samarbetsportalen  

Skickas till
Kalmar länstrafik

______________
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