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Innehållsförteckning:

§ 255 2020-2025 Lokalförsörjningsplan 2020--2025 för Borgholms 
kommun

2018/279 298 3 - 4

§ 256 2020-2025 Översyn av arvodesreglemente 2019/212 024 5

§ 257 2020-2025 Detaljplan Borgholm 11:42, etablering av äldreboende 
Ekbackaområdet

2019/211 214 6
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§ 255 Dnr 2018/279 298 KS

Lokalförsörjningsplan 2020-2025 för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta upprättat lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet presenteras upprättat förslag till lokalförsörjningsplan efter inar-
betande av inkomna synpunkter.  

Av förslaget framgår syfte och förutsättning med planen, ansvarsfördelning/roller, di-
rektiv för kommunens lokalinnehav, lokalresursplanering, investeringsprocess, ut-
vecklingsområden samt föreslagna objekt, åtgärder och tidplan för perioden 2020-
2025. Till planen finns även bilagor som objektlista teknisk status, behov av åtgärder 
– verksamhetslokaler och gränsdragningslista vad verksamheten och fastighetsav-
delningen ansvarar för.

Syftet med lokalförsörjningsplanen är att
● ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
● ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
● ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för 

kommunens verksamheter.
● förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.

Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstrate-
gi för Borgholms kommun vari framgår att
◦ som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
◦ fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
◦ lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande 

behov.
◦ verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lo-

kal lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras. 
◦ investera och underhålla med egen finansiering.
◦ ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
◦ ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
◦ åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och bud-

getprocessen.
◦ ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transperens.
◦ införa internhyresmodell under 2018.

Målet för lokalförsörjningsplanen är att kommunen ska ha balans mellan innehav 
och nyttjande av fastigheter, lokaler, bostäder inom givna ekonomiska ramar. 

Lokalförsörjningsplanen tydliggör att
- kommunstyrelsen ansvarar för beslut gällande ny-, till- och ombyggnation inom 

beslutad budget.
- ekonomi- och fastighetsavdelningen ansvarar för förvaltning, planering, upplå-
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telse.
- förvaltningarna ansvarar för anmälan och begäran om förändrade behov; lokal-

förändringar, inventarier och anpassningar. 

Nedanstående planeringsprocess används vid all begäran om förändrade lokalbe-
hov. 

Det bör särskilt noteras att:
- varje begäran om förändrade lokalbehov stäms av mot antagen fastighetsstrategi 

och lokalförsörjningsplan. 
- varje projekt behandlas politiskt, dels som projekt i investeringsbudget och dels 

för anvisning av medel i kommunstyrelsen efter begäran från nämnden. 
- lokalförsörjningsplan visar arbetsgången.
- bilagorna förändras utifrån begäran och beslut om förändrade lokalbehov.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04 § 342 uppdrag till fastighetsavdel-ning-
en att ta fram en lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 154 godkänner framtagen tidplan 
och remitterar förslaget till berörda förvaltningar.
Förslag till lokalförsörjningsplan.

Dagens sammanträde
Vid mötet noteras att lokalförsörjningsplanen kan vidareutvecklas genom långsiktig 
underhållsplan och prognos samt fler nyckeltal. 

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 256 Dnr 2019/212 024 KS

Översyn av arvodesreglemente

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchefen
att göra en översyn av gällande arvodesregler i syfte att harmoniera dessa med 

gällande lagstiftning inför beslut i kommunfullmäktige. 
att utreda möjligheten att förlägga kommunfullmäktiges sammanträde på dagtid; 

kostnad, lokal.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) lyfte fråga från socialdemokratiska partigruppen varför kommunens 
antagna arvodesregler inte harmonierar med gällande lagstiftning. Vidare framgår 
att gruppledarna tidigare lyft önskemål om att förlägga kommunfullmäktiges sam-
manträden på dagtid, varför även detta bör utredas. 

Ordföranden konstaterar att arbetsutskottet ställer sig bakom önskemålet om över-
syn av arvodesreglerna. 

Skickas till
Kommunchefen

______________
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§ 257 Dnr 2019/211 214 KS

Detaljplan Borgholm 11:42, etablering av äldreboende Ekbackaområdet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt plan- och byggenheten
att med hög prioritet ta fram detaljplan för etablering av äldreboende med mera 

inom Ekbacka-området inklusive Skördefestvillan. Planen ska utformats uti-
från de förutsättningar som gäller enligt planerad markanvisning.

Ärendebeskrivning
Kommunen planerar nyetablering av äldreboende inom Ekbacka-området. Borgholm 
11:42.

Enligt kontakt med plan- och byggenheten bör en så kallad frimärksplan upprättas 
för att underlägga etableringen.

Skickas till
Plan- och byggenheten
Tillväxtenheten

______________
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