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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 283 Målbild; Översiktsplan för Borgholms kommun 2019/117 212 3

§ 284 Antagande av kriskommunikationsplan, övnings- och utbilningsplan 
samt plan för hantering av extraordinära händelser 

2019/163 189 4

§ 285 Upphandling tjänstereseförsäkring 2019/230 060 5

§ 286 Återrapportering återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 
6 till mellanstadiet 

2018/96 109 6 - 8

§ 287 Information; Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping och 
Badhusavtal - Anders Magnusson informerar om ärendet

2019/225 261 9

§ 288 10-11 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och 
byggnadsnämnden

2019/24 012 10 - 11

§ 289 11:00 EU-projekt; Leader KalmarÖland Orientering om möjligt 
gemensamt leaderområde; Lars Welin och Joel Parde, ordförande 
SydostLeader.

2019/200 12

§ 290 13:00 Lennart Bohlin info Utbyggnad av Byxelkroks hamn 2011/208 559 13
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 283

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 283 Dnr 2019/117 212 KS

Målbild; Översiktsplan för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta följande målbild för översiktsplan 2035: 

Borgholms kommun är ett inkluderande samhälle där vi värdesätter våra uni-
ka förutsättningar och är stolta över den lilla kommunens fördelar. Attraktiva 
boendemiljöer, goda kommunikationer och en stark besöks- och jordbruksnä-
ring skapar växtkraft och ligger till grund för en robust och hållbar utveckling 
av kommunen.

att arbeta med följande fyra teman i den tidiga dialogen:

Levande landsbygd-Goda kommunikationer-Attraktiv livsmiljö-Värna vattnet. 

Ärendebeskrivning
Som en del i arbetet med ny översiktsplan för kommunen genomfördes en work-
shop med politiker och tjänstemän 23 september 2019. Workshopen resulterade i 
en inriktning och målbild för det fortsatta arbetet. Målbilden är formulerad av pro-
jektgruppen i samverkan med ledningsgruppen. 

Målbilden och de fyra temana är tänkta att ange inriktningen för arbetet i den tidiga 
medborgardialogen. Målbilden kan komma att omformuleras efter det att medbor-
gardialogen genomförts och inför att ett samrådförslag ska presenteras. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-10-28
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 117 

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen anta 
målbilden.

Skickas till
Samhällsplaneraren
Tillväxtenheten
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 284

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 284 Dnr 2019/163 189 KS

Antagande av kriskommunikationsplan, övnings- och utbilningsplan 
samt plan för hantering av extraordinära händelser

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anta bilagda dokument; kriskommunikationsplan, övnings- och utbildnings-

plan för Borgholms kommun 2019-2022 och plan för hantering av extraordi-
nära händelser.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog 2019-10-21 § 192 Styrdokument för Borgholms kom-
muns arbete med krisberedskap. Till detta ska finnas en kriskommunikationsplan, 
en övnings- och utbildningsplan och en plan för hantering av extraordinära händel-
ser. Dessa får beslutas av lägst kommunchef, men kommunchefen anser att de bör 
beslutas av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-10-28
Kriskommunikationsplan 
Övnings- och utbildningsplan för Borgholms kommun 2019-2022 
Plan för hantering av extraordinära händelser

Bedömning
Kommuners ansvar och uppgifter vid allvarliga kriser regleras i lag (2006:544) om 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Året efter allmänna val ska 
alla kommuner besluta om reglemente för krisledningsnämnd och ett nytt styrdoku-
ment som klargör kommunens organisation, uppgifter och ansvarsförhållanden vid 
olika typer av samhällsstörningar. Till styrdokumentet ska här aktuella dokument 
finnas.

Konsekvensanalys
Borgholms kommun arbetar med krisberedskap enligt kraven i lag (2006:544) om 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Kommunen får viss statlig 
ersättning för detta uppdrag i enlighet med Överenskommelse om kommunernas 
krisberedskap 2019-2022” mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Anslaget ska bland annat 
användas till de kostnader som uppkommer av övnings- och utbildningsplanen. An-
slaget täcker dock inte alla kostnader kommunen har för lagstadgade åtgärder för 
krisberedskap.

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att anta kriskom-
munikationsplanen.

_____
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 285

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 285 Dnr 2019/230 060 KS

Upphandling tjänstereseförsäkring

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna följande upphandlade försäkring:  Tjänstereseförsäkring

Ärendebeskrivning
Kommunensavtal rörande tjänstereseförsäkring upphör 31 december 2019. Av den 
anledningen har kommunens försäkringsmäklare Marsh upphandlat ovan nämnda 
försäkring.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-04
Upphandlingen har sänkt försäkringspremien totalt med 1 967 kr. 

Försäkring Premie 2019 Upphandlad premie 
Tjänstereseförsäkring 7 757 5 790

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att godkänna den upphandlade tjäns-
tereseförsäkringen.

Skickas till
Controller Mattias Sundman
_____
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 286

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 286 Dnr 2018/96 109 KS

Återrapportering återremiss; Motion (Per Lublin ÖP) - återför årskurs 6 
till mellanstadiet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen med hänsyn till att kostnadsberäkningar inte har förändrats 

sedan tidigare utredning

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har från kommunstyrelsen fått i uppdrag att kostnadsberäkna 
en återflytt av årskurs sex till mellanstadieskolorna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-11-07

KF 2017-12-18 § 203 Dnr 2015/231-008 KS; 
Fortsatt utredning; Medborgarförslag (Julius Sääf) – återför årskurs 6 till de 
skolor där övriga mellanstadiet går.

Översyn av skolorganisationen i Borgholms kommun – utredning och utvär-
dering kring placering av årskurs 6 (Dnr 2015/50-008)

Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande be-
slut för 6:ornas återflytt (Dnr 2019/32-604)

Bedömning

Nettokostnadsavvikelse

I tjänsteskrivelse gällande Kompletterande utredning ur lokalmässigt och ekono-
miskt perspektiv gällande beslut för 6:ornas återflytt framkom nettokostnadsavvikel-
se fram till år 2016. Ny statistik visar på en nettokostnadsavvikelse på 10 % 2018 
och 22 % 2017 för kommunens grundskolor, alltså att kommunens skolor är dyrare 
än snittet i riket. De största kostnaderna som innefattas är de för lokaler samt per-
sonal. 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 286

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Lokalkostnader
Enligt utredning av lokaler är utrymmet på Gärdslösa skola begränsat och har inte 
kapacitet att ta emot eleverna i årskurs 6 i befintliga lokaler, därav föreligger behov 
av utbyggnad. Som redogjort för i lokalförsörjningsplanen skulle ett alternativ vara att 
bygga ut flexibla lokaler i anslutning till förskolan som kan användas för olika typer 
av verksamheter. För att kunna tillgodose behov av en klass beräknas en utbyggnad 
om 80 kvm. Nybyggnation beräknas kosta runt 30 tkr per kvm, vilket skulle ge en un-
gefärlig kostnad om 2,4 mkr. 
Köping skola är i behov av renovering för att kunna ta emot eleverna i årskurs 6. Be-
räkning av detta kan göras genom inhämtande av offerter. 
Vidare kommer en flytt innebära att lokaler på Slottsskolan blir övertaliga. Undersök-
ning krävs för att se hur dessa ska användas. 

Personalkostnader
I kompletterande utredning ut lokalmässigt och ekonomiskt perspektiv gällande be-
slut för 6:ornas återflytt angavs en ökning av 66 % gällande undervisningskostnader 
vid en eventuell återflytt. Under 2019 har Slottsskolan tilldelats 43,9 tkr i undervis-
ning, inför budget 2019 var det 71 elever i åk 6 vilket gav en total budgetram på 
3 117 tkr. Vid en kostnadsökning om 66 % hade detta inneburit en ökad kostnad på 
2 057 tkr som behöver finansieras. 

Kostnad för bussresor
I förslaget inkluderas att elever i årskurs 6 har delar av sin undervisning på Slotts-
skolan. Detta gäller ämnen som moderna språk, hemkunskap och NO. Enligt den 
beräkning som är gjord av KLT läggs en skoldag i veckan på Slottsskolan med start 
08.30 och slut 15.30. 

I kostnadsberäkningen saknas faktiska adresser, därav användes adresser från för-
skoleklassen. Baserat på de förutsättningar som finns för beräkningen anger KLT en 
kostnadsökning på drygt 82 tkr – 100 tkr. Priserna är baspriser och det tillkommer 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 286

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

en indexhöjning om 12,39 %. Förändras adresserna kommer även kostnaden att 
förändras.

Dagens sammanträde
Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige avslå motionen.

Skickas till
Controller Izabelle Sjöbäck

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 187

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 187 Dnr 2019/225 261 KS

Information; Omförhandling avtal, Kapelluddens Camping och Badhus-
avtal - Anders Magnusson informerar om ärendet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Arrendeavtalen med Kapelludden ska ses över, det finns idag flera olika arrendeav-
tal samt hyresavtal och avsiktsförklaringar, som skulle kunna arbetas om till tre av-
tal, för campingytan, badhuset och ställplatsen i yttre hamnen. Avtalen skulle bättre 
kunna säkerställa en säkerhet för Kapelludden AB och Borgholm Badhus AB att gö-
ra framtida investeringar i arrendeområdet. 

Representanter för kommunen och Kapelludden har träffats för att börja diskutera 
frågan och har fortsatta möten inplanerade under hösten.

Dagens sammanträde
Mark- och exploateringsstrateg Julia Hallstensson redogör för ärendet. 

Skickas till
Anders Magnusson, tillväxtchef
Julia Hallstensson, MEX
Alex Sundstedt, MEX

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 288

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 288 Dnr 2019/24 012 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar miljö- och byggnadsnämnden att vidta 
åtgärder för att uppnå en budget i balans och tackar för 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 dagens sammanträde är miljö- och byggnadsnämndens ordförande och enhets-
chefer inbjudna med anledning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt av nämndernas 
verksamhet.

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

Utveckling i verksamheten

 Mätning av telefonsamtal visar att det är få samtal som lämnas obesvarade 
och kopplas tillbaka till servicecenter.

 Arbetet med att uppdatera hemsidan kan förhoppningsvis minska på antalet 
inkommande ärenden. 

 Fortfarande högt tryck med inkommande ärenden.

 Införandet av nya tobakslagen upplevdes som smidig.

 Diskuteras möjlighet till att hålla informationsmöte en gång per år för företa-
gare om tillståndsprocessen, tillsyn och regelverk.

 Digitaliseringsarbetet pågår

 Nytt verksamhetssystem är upphandlat och kommer att implementeras efter 
sommaren 2020.

 Frågor om digitalt arkiv utreds vidare.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 288

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Samverkan med Mörbylånga är aktuellt för området tillsyn

 Nämndens budget visar ett mindre underskott.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 289

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 289 Dnr 2019/200 KS

EU-projekt; Lokal utveckling Kalmar Öland 

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
En ny förening har bildats – Lokal utveckling KalmarÖland. Föreningens syfte är att 
arbeta med insatser som ska leda till nya företag, stimulera ökad sysselsättning och 
göra området attraktivt och konkurrenskraftigt. Arbetet sker med utvecklingsbidrag 
inom ramen för EU:s Leaderprojekt, som fördelas av Jordbruksverket.

Under 2020 blir det aktuellt att göra en ansökan inför nästa programperiod, som lö-
per från 2020-2027.

Dagens sammanträde
Joel Parde och Lars  Wellin från SydostLeader redogör för aktuella projekt och pro-
gramperioder.  

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-12 290

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 290 Dnr 2011/208 559 KS

Återrapportering: Utbyggnaden av Byxelkroks hamn

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Att ha en säker och större hamn är viktigt för norra Öland. Hamnen var sedan länge 
i dåligt skick. Den befintliga piren var oskyddad, vågor slog över och tog med sig 
grus in i hamnen, vilket ledde till att hamnen blev alltmer grund. Det fanns även be-
hov av fler båtplatser.

Arbetet med utbyggnaden startade i januari 2018. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-05 § 29
- ändra utförandet av pirhuvudena enligt redovisat förslag.
- uppdra till projektledare Lennart Bohlin att ta fram förslag till detaljerad budget för 

resterande arbeten.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-14 § 129
- att godkänna upprättad kostnadsprognos.
- att återrapportering och beslut gällande justerad tidsplan och eventuell tidigare-
läggning av färdigställandet tas upp för beslut under september/oktober 2019.

Nu pågår arbetet med etapp fyra; den södra vågbrytaren och ett vågskydd av granit-
block. 

Arbetena med det södra pirhuvudet beräknas vara helt färdigt runt årsskiftet. 

Nästa etapp innebär bygge av tre bryggor. Efter upphandling kommer bryggorna att 
byggas under våren 2020 och beräknas vara klara till sommaren.

Sista etappen är den pålade bryggan längs med den södra vågbrytaren, målsätt-
ningen är att det ska vara helt klart till sommaren 2021.

Dagens sammanträde
Projektledare Lennart Bohlin redogör för aktuell status på projektet. 

Skickas till
Lennart Bohlin

______________
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