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§ 179 Dnr 2020/160 106 KS

Genomförande av undersökning av delårsboende

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra kommunchefen presentera en plan för genomförande av en upplevel-

seenkät av delårsboende i kommunen. Enkätens syfte ska vara att belysa hur 
kommunens service upplevs, hur de svarande upplever kommunens utveck-
ling och vad kommunen bör fokusera på för att för en större inflyttning. Planen 
ska presentera en genomförandekostnad. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande har bett att få diskutera deltidboendes upplevelse av 
kommunen.

Våren 2013 genomfördes en enkätundersökning av fritidsboendes uppleveler av 
kommunen (ärende KS 2012/72-106). Enkätundersökningen av ämnad att ligga till 
grund för ett bättre tillvaratagande av fritidsboendes behov och var ett sätt bland fle-
ra att föra en dialog mellan kommunerna och fritidshusägarna. Undersökningen ge-
nomfördes av Tendensor. Den direkta följden av enkäten blev frukostträffar med ak-
törer. 

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att uppdra kommunchefen presentera en plan för genomfö-
rande av en upplevelseenkät av delårsboende i kommunen.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens arbetsutskott bifaller Ilko Corkovic yrkande. 

Skickas till
Kommunschefen

______________
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§ 180 Dnr 2020/57 511 KS

Begäran om trafikåtgärder runt skolområde vid Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att uppdra att kommunchefen att i samråd med utbildningsförvaltningen göra en 

översikt av trafiken runt Åkerboskolan och komma med åtgärdsförslag till be-
rörd nämnd om behovs finns. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen fick 2020-03-05 in en förfrågan om att sänka hastig-
heten på vägarna kring Åkerboskolan. Vägarna som berördes var väg 989 (Löttorps-
vägen), väg 990 (Byrumsvägen) och Badringen. De två förstnämnda är Trafikver-
kets vägar och Badringen är kommunens väg. Frågan hade framförallt aktualiserats 
eftersom paviljongerna som placerats nära norra infarten av Badringen tillföljd av 
branden i Åkerboskolan 2019 skapat mer trafik norr om det området som det var 30 
km i timmen i. Den ökade trafiken var främst anknutet till skolan/paviljongerna. 

Trafikverket motsatte sig beslutet om hastighetsbegränsningar på väg 989 och 990 
(begränsningar som i stort fanns innan beslutet) eftersom de inte fått yttrat sig i 
ärendet vilket de har rätt till enligt trafikförordningen (TrF 10 kap. 5 §). Av detta skäl 
upphävdes den lokala trafikföreskriften. Även det gamla beslutet om hastighetsbe-
gränsningar upphävdes eftersom trafikverket inte fått yttra sig om dem eller beslutet 
att göra Löttorp till tättbebyggt område. 

Kommunen tog på nytt tagit fram förslag i enlighet med tidigare beslut och lät trafik-
verket och polis yttra sig. Trafikverket ville/vill att kommunen presenterar en behovs- 
och konsekvensanalys för att kunna stödja en hastighetsbegränsning på väg 990 
norr om bygdegården. 

Efter detta fattades det beslut om en hastighetsbegränsning på väg 989 och 990, ett 
beslut som inte påverkar väg 990 norr om bygdegården. Detta innebär en minskad 
sträcka som det råder 30 km i timmen på än tidigare. 

En behovsanalys som motiverar en förändring utifrån hänsyn till trafiksäkerheten, 
framkomligheten eller miljön håller på att tas fram för att förlänga hastighetsbegräns-
ningen ända till norra infarten till Badringen.

Under tiden har det kommit en skrivelse från en privatperson som anser att trafiken 
på Badringen är ett problem när barn lämnas och hämtas i samband med skolgång-
en. Personen frågar varför det är skyltat som det är och meddelar att hen har kon-
taktat skolans styrning för att försöka hitta lösningar på problemet. 

2020-09-03 önskade kommunstyrelsens ordförande att ärendet lyfts vid trafiknämn-
dens nästa sammanträde för diskussion. 

Beslutsunderlag
Skrivelse, 2020-04-15.
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Skickas till
Kommunchefen

______________
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§ 181 Dnr 2020/139 311 KS

Begärana om ställningstagande i samfällighetsärende; Bilturismens ef-
fekter på beläggning av kustväg

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att lämna svar till skrivelsens författare att kommunen inte har för avsikt att yttra 

sig i interna vägsamfällighetsärenden. 

Ärendebeskrivning
Kommunen mottog 2020-08-13 en skrivelse från två privatpersoner. I den efterfrå-
gas att kommunens Miljö- och hälsovårdsnämnd utefter hälsoaspekter som med-
följt av ökad biltrafik på Horns kustväg, lämnar stöd för ett internt förslag om nybe-
läggning på vägen till vägsamfälligheten som förvaltar vägen. 

I skrivelsen beskrivs hur biltrafiken de senaste åren ökat på vägen och att detta lett 
till att damm dras upp. Det framgår att frågan om att lägga ”naturbeläggning” på 
sträckan väckts internt i vägsamfälligheten för att åtgärda problematiken med dam-
met. Ett beslut som tillfredsställer författarna till skrivelsen dock inte kunnat tas då 
många i samfälligheten inte berörs av problemet.  

Skrivelsens författare klargör att de inte talar för Fornbods vägsamfällighet, utan 
som medlemmar och att de inte efterfrågar att kommunen åtgärdar problemet.

Eftersom Borgholms kommun inte har en Miljö- och hälsovårdsnämnd har ärendet 
lämnats till miljöenheten för att behandla ärendet som ett miljöärende och till tillväx-
tenheten för att bereda frågan om att kommunen ska yttra sig i ett internt ärende 
ägt av en vägsamfällighet. 

Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse, 2020-09-02.

Bedömning
Eftersom Borgholms kommun inte är väghållare innehar kommunen inte befogen-
het att yttra sig i frågan. 

Skickas till
Skrivelsens författare

______________
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§ 182 Dnr 2020/151 438 KS

Information; Life watch- ansökan om projektmedel

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Life-programmet är EU-stöd för miljö- och klimatåtgärder. Kalmarsundskommissio-
nen samordnar en ansökan i länet för ett femårigt projekt för att genomföra vatten-
hållande åtgärder i landskapet. Åtgärderna syftar till att öka grundvattenbildningen, 
fungera som utjämningsmagasin och förbättra vattenbalansen i vattendrag med 
dikningsföretag. För att minska antalet partners i projektet är Borgholms kommun 
föreslagen som koordinator för åtgärderna i båda ölandskommunerna.

Borgholms kommun bedriver projekt med syfte att förbättra grundvattnets kvalitet 
och kvantitet. I Amunds mosse pågår, med hjälp av LONA-medel, förstudier för att 
utreda hur en ökad kvarhållning av vatten påverkar de rika terrestra värdena (de 
värdena som har gynnats av avsänkningen och vill växa på torr mark) och en me-
tod för att höja vattenytan och behålla värdena. I det LONA-projektet ingår inga 
medel för åtgärd.

Borgholms kommun leder ett annat kommungemensamt LONA-projekt där grund-
vattnet i de kommunala täkterna är i fokus. I Tveta, Mörbylångas viktigaste vatten-
täkt, finns en utdikad våtmark som med en åtgärd kan öka grundvatteninfiltratio-
nen. 

Genomförandet av dessa åtgärder ingår i Life Watch-ansökan. Den planerade bud-
geten ligger på cirka 3 000 tkr för båda åtgärderna inklusive projektledare och med-
finansieringen ryms inom de beslutade vattenvårdsmedlen (ärende KS 2009/155-
432) och Mörbylånga bidrar också med medfinansiering motsvarande sin åtgärd i 
projektet.

Ansökan ska lämnas in i början av oktober. Besked om stöd beviljas eller inte vän-
tas i maj 2021 och projektstart tidigast i juli, 2021.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-31.

Skickas till
Handläggande tjänsteperson

______________
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§ 183 Dnr 2020/34 109 KS

Motion (Per Lublin m fl ÖP) införa lönetak för kommunanställda i det 
högre löneskiktet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäkti-
ge
att avslå motionen eftersom ett bifall skulle begränsa kommunens möjlighet att 

rekrytera rätt kompetens, bryta mot fastställd lönepolicy och bryta mot centra-
la löneavtal.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP), Roland Wikholm (ÖP) och Karl Sandström Löfberg (ÖP) föreslår i 
motion inkommen 2020-01-20:

att ett lönetak införs för samtliga anställda i vår kommun som befinner sig ett i det 
högre löneskiktet.

Kommunfullmäktiges2020-01-20 § 10 lämnade motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 10 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin m fl ÖP) infö-
ra lönetak för kommunanställda i det högre löneskiktet.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24.

Bedömning
Borgholms kommun har individuell och differentierad lönesättning, vilket innebär att 
lönen sätts efter verksamhetens krav och svårighetsgrad, kompetens och erfaren-
het samt marknadslöneläget.

Borgholms kommun och Borgholm Energis lönepolitik ska stödja möjligheten att 
bedriva en effektiv verksamhet genom att motivera kompetenta människor att börja 
arbeta inom våra verksamheter och uppmuntra medarbetare att utvecklas och 
stanna kvar inom koncernen. Lönepolitiken ska också vara ett verktyg för att styra 
verksamheten mot uppsatta mål.

Rekryterande chef samråder med HR-avdelningen om ett lönespann eller aktuellt 
löneläge för den aktuella kandidaten.

Konsekvensanalys
Kommunen kan inte sätta ett tak eller sänka avtalade löner utan att begå brott mot 
de centrala löneavtalen och kommunens lönepolitik.
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Med ett lönetak skulle vi inte vara marknadsmässiga och då inte ha möjlighet att 
konkurrera om rätt kompetens till våra tjänster.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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§ 184 Dnr 2020/152 348 KS

Remiss; Extra medel från Sveriges Geologiska Undersökning för att ut-
föra grundvattenutredningar inom Kalmar län.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till remissvar och skickar det till 
Länsstyrelsen i Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har fått möjlighet att yttra sig på remiss om Extra medel från 
Sveriges Geologiska Undersökning för att utföra grundvattenutredningar inom Kal-
mar län, Lst dnr 530-5734-20. Remissen sändes till Borgholms kommun per e-post 
den 15 juni, 2020. Remissen har diskuterats i en arbetsgrupp med tjänstemän från 
Borgholm Energi AB och kommunen.

Förslag på remissvar lämnas till dagens sammaträde för godkännande. 

Beslutsunderlag
SGUs grundvattenkartläggning Kalmar län.
Remiss - Extra medel från SGU.
Förslag på remissförslag. 

Skickas till
Handläggande tjänsteperson
Länsstyrelsen i Kalmar län

______________
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§ 185 Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för god 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 145 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; socialnämnden.
Checklista.

Dagens sammanträde
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat:

Sjukfrånvaron
Sjukfrånvaron är fortsatt hög. Nuvarande nivåer är delvis en följd av den förhöjda 
försiktigheten som råder under pågående pandemi (COVID-19). Testningen av per-
sonalen har ökat. Även de nationella reglerna om karensdagen vid sjukskrivning på-
verkar, ett regelverk som förlängs. 

De huvudsakliga verktygen för att åtgärda de höga sjuktalen är Sunt arbetsliv och 
rehabiliteringskorrdinator. Hälsoinspiratörer anses också vara viktiga.

Utveckling i verksamheten
Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra sina rutiner i arbetet mot 
COVID-19. Arbetet genomför tillsammans med andra aktörer och fokus ligger blan-
da annat på kompetensutveckling och förberedelse. 

Tio personer har fått möjlighet till utbildning av undersköterskor. Om kommunen får 
mer stadsbidrag för att genomföra utbildningar finns det stort intresse att studera vi-
dare från fler än se som idag fått möjligheten. 

Vad det gäller individ- och familjeomsorgen fortsätter utvecklingen av hemmaplans-
lösningar. 

Arbetet med rätten till heltid och delade turer fortlöper enligt de fastställda riktlinjer-
na. 

Återbruk Arbetscenter (i gamla Ölandslego lokaler) (se ärende KS 2018/255-298) 
har planerad byggstart i november. 
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På uppdrag av Arbetsförmedlingen så letar NIRAS Sweden AB lokal i Borgholms 
kommun för att säkerhetsställa en lokal närvaro. Fastighetschefen, tillika tillförord-
nad socialchefen, är i dialog med NIRAS Sweden AB om lämpliga lösningar. 

Socialnämndens ordförande tar upp vikten av samverkan mellan kommunstyrelsen 
och socialnämnden i arbetsmarknadsfrågor.

Uppföljning av internkontroll 
Internkontrollen uppfattas som god. Socialförvaltningen har robusta rutiner och kvali-
tetsledningssystem som är reglerade i lag. 

Socialnämndens fokus är likabehandling och kvalitet.

Ekonomisk uppföljning
- Resultat i juli av cirka -3 100 tkr
- Prognosen är för tillfället -1 400 tkr

Åtgärdsplanen för att nå budget i balans består framförallt av att: 

- se över fyllnaden av vakanser, 
- hitta ”hemmaplanslösningar”, 
- förbättra schemaplaneringen, 
- finna lösningar för att få ner behoven av försörjningsstöd, 
- minskade vikariekostnader genom samplanering i omsorgen, och 
- minska sjukskrivningstalen. 

Skatteprognosen har förbättrats jämfört med scenarion/prognoser från i våras. Detta 
kan påverka utgifterna för socialförvaltningen. 

Förberedelse för vaccination för säsongsinfluensan pågår. Regionen önskar att 
kommunen erbjuder vaccin i den utsträckning den kan. Socialförvaltningen ser över 
möjligheten att erbjuda och genomföra vaccinering.   

På mötet tas LSS-boende på Resedan upp för diskusson. 

Skickas till
Socialnämnden för kännedom

______________
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§ 186 Dnr 2020/154 033 KS

Förfrågan om lokal i Borgholm för Arbetsförmedlingen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar förvaltningen att fortsatt arbeta för att 
hitta lokaler som passar både Borgholms kommun och arbetsförmedlingens lokalbe-
hov. 

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Arbetsförmedlingen så letar NIRAS Sweden AB lokal i Borgholms 
kommun för att säkerhetsställa en lokal närvaro. Arbetsförmedlingen söker en sam-
verkanslösning där de önskar skriva ett formellt avtal, ett nyttjanderättsavtal för två 
stycken kontorsrum med avtalstid om 12 månaders förhyrning, 6 månaders uppsäg-
ningstid samt med möjlighet till 12 månaders förlängning.

Förfrågan lyfts på dagens sammanträde för diskussion.

Beslutsunderlag
Förfrågan om lokal i Borgholm för Arbetsförmedlingen via NIRAS Sweden AB.

Skickas till
Fastighetschefen

______________
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§ 187 Dnr 2020/94 252 KS

Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borg-
holms kommun och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att godkänna fastighetsreglering av Rödhaken 5 från Borgholm Energi 

AB till Borgholms kommun till bokfört värde.

att godkänna fastighetsreglering av del av Högsrum 5:29 från Borg-
holms kommun till Borgholm Energi AB till bokfört värde. Reglering-
en sker efter avstyckning är genomförd.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85 000 m2 fastigheter, varav mer-
parten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en 
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hy-
resbostäder och kommersiella fastigheter

Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin 
framgår bland annat att ”kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och 
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av 
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen”. 

I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska 
”bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder”.

För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällanade fastighetsstrategi och 
ägardirektiv föreslås en fastighetsreglering mellan kommunen och Borgholm Energi 
gällande Rödhaken 5 och Högsrum 5:29  och att reglering sker enligt gällande 
praxis till bokförda värden för respektive fastighet. Bokförda värden för respektive 
fastighet var vid ingående balans per 2020-06-30. 

Rödhaken 5 10 386 tkr

Högsrum 5:29 15 269 tkr

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 126 uppdrog ekonomi- och fastig-
hetschefen att stämma av förslaget reducerat för utbetalda bidrag från Boverket 
kopplat till investeringen av fastigheten, med Borgholm Energi AB för att återkom-
ma med eventuellt reviderat förslag till beslut till kommunstyrelsens.

Kommunstyrelsen informerades om ärendet av kommunstyrelsens ordförande och 
en av kommunens fastighetsstrateger vid sammanträdet 2020-05-26 § 90.
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2003-05-26 § 76 Ölands Gymnasium.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 126 Ägarbyte av fastigheterna Röd-
haken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.

Bedömning
Ölands Gymnasium, idag Ölands Utbildningscentrum, planerades i början av mil-
lennieskiftet med om och tillbyggnad av fastigheten Rödhaken 3, efter avstyckning 
Rödhaken 5. Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-26 § 76 bland annat:

att uppdra till Borgholm Energi AB att bygga lokaler på fastigheten Rödhaken 3 
för gymnasie- och komvuxverksamhet,

att uppdra till Borgholm Energi AB att förhyra lokaler för undervisningsverksam-
het av Halltorp Förvaltnings i Högsrum KB på fastigheten Halltorp 1:4,

att utan ersättning och genom fastighetsreglering och avstyckning överlåta fas-
tigheten Rödhaken 3 till Borgholm Energi AB,

att teckna en borgen på 20,0 miljoner kronor för Borgholm Energi AB:s nybygg-
nad på nuvarande fastigheten Rödhaken 3,

Idag bedrivs kommunal utbildning i lokalerna för Ölands Utbildningscentrum, samt 
att kontorslokaler förbereds för administration och miljö med inflyttning i juni 2020. 
Fastighetsavdelningen bedömer att fastigheten Rödhaken 5 har en viktig strategisk 
betydelse för kommunens framtida lokalförsörjning.

Dagens sammanträde
Ordförande lyfter förvaltningens förslag med ändringen att styrka inklusive reglering 
av statsbidrag och med tillägget att regleringen genomförs först efter avstyckning av 
fastighet Högsrum 5:29.

Till beredning i kommunstyrelsen efterfrågas ett mer utförlig underlag och ekono-
misk kalkyl.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB

______________
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§ 188 Dnr 2019/26 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för god 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-09 § 147 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; utbildningsnämnden och styrgruppen.
Checklista.

Dagens sammanträde
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat:

Sjukfrånvaron  
Sjukfrånvaron i utbildningsförvaltningens har minskat efter höga nivåer till följd av 
pandemin. För att minska sjukfrånvaron arbetar utbildningsförvaltningen med att 
stödja verksamheterna för att minska belastningen på chefer och verksamhet. Det 
finns en kollegial samtalsgrupp kring stress. 

Det finns även en arbetsgrupp kring arbetsmiljö med arbetsgivare och fack som rap-
porterar till FOSAM. Arbetsgruppen arbetar mer operativt och konkret än FOSAM 
genom kartläggning och renodling av pedagogers uppdrag, lärares dokumentation, 
arbeta i nära dialog och fånga upp personalens och arbete med Huvudöverenskom-
melse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kol-
lektivavtal med mera (HÖK 18) ).

Planerad kommunövergripande projekt med Sunt arbetsliv med start december är 
ett redskap som utbildningsnämnden hoppas kunna få ner sjukskrivningstalen.

Utveckling i verksamheten
Resursenheten har startat upp och ska vidareutvecklas. Resursenheten arbetar 
framförallt för att på elever som kontinuerligt varit frånvarande från skolan kommer 
tillbara. Deras arbeta har hitintills gett resultat.

Utbildningsförvaltningen arbetar för att öka samsynen på elevhälsa genom kompe-
tensutvecklingen.

Skolans kvalitetsarbete bygger för tillfället på verksamhetens behov och hänger ihop 
i styrkedjan. En utmaning är att följa de regelsystem som finns även vid påtryckning-
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ar, exempelvis när man lämnar på förskola. En annan utmaning är att tillgodose 
skolskjutsbehov enligt antagna reglementen och genomförandet uppfyller kraven på 
likabehandling.

Pandemin, statliga styrningen genom statsbidragen. Förändringar i läroplanerna där 
nya kursplaner träder i kraft nästa läsår. 

 Utbildningsnämnden anser det viktigt att hålla ihop läroplaner och kommunmål. Lä-
roplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (LGR 11) är mycket mer 
precist i sitt uppdrag och grundar sig i speciallagen Skollagen än vad kommunens 
mål är. 

Får eventuellt inga jämförelser med andra kommuner från Skolverket i år. Kommu-
nens skolor visar på goda betygsresultat även i år. Sjukfrånvaron har minskat gäl-
lande långtidsjukskrivna – korttid ökade kraftigt vid pandemiutbrottet – troligtvis en 
topp i höst igen vid förkylningstiderna. Ekonomiska hållbarheten är en utmaning 
framåt – mer om detta i budgetberedningen.

Uppföljning av internkontroll
Frånvaroregistreringen av elever kopplas nu till InfoMentor, vilket örs med säker in-
loggning. För verksamheten och personal är systemet smidigare än det utbildnings-
förvaltningen haft tidigare gällande uppföljning, frånvaro och närvaro. Behöver kom-
ma igång fullt ut.

Ekonomisk uppföljning
Rektorerna har förberett med konsekvenser om åtgärder behöver göras. Redan för-
ra året gjordes åtgärder så det är marginella justeringar som går att göra i befintlig 
organisation. Svårt att möta de kraftigt ökade kostnaderna för skolskjuts vilket äter 
av undervisningspengen.

Nämndens medskick till kommunstyrelsen
Lokalsituationen är som följer. I Rälla skolan och Gärdslösa förskola regnar det in. 
Utbildningsförvaltningen anser sig behöva utveckla samarbetet med kommunled-
ningsförvaltningen i dessa frågor och utgå från medborgarnas bästa. I vissa delar 
har det inte skett något på en lång tid och det upplevs att frågorna inte hanteras 
trots skriftlig och muntlig anmälan.

De politiska prioriteringarna blir avgörande för våra barn och ungdomar samt attrak-
tiviteten för barnfamiljer att flytta till Borgholms kommun framöver. Då kvalitén i ut-
bildningen är god och om den ska fortsätta vara det krävs även goda förutsättningar 
framöver. Om inte de resurser som behövs finns kommer en omstrukturering av 
verksamheten att behövas.

Skickas till
Utbildningsnämnden för kännedom

______________
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§ 189 Dnr 2019/23 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB 
och Borgholm Energi Elnät AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för god dialog.

Ärendebeskrivning
Målet med uppföljning- och avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en väl-
komnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i 
försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag
Checklista.

Dagens sammanträde
Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av 
diskussionen frågagår bland annat:

Sjukfrånvaron  
Den totala sjukfrånvaron i bolaget är låg.

Utveckling och utmaningar i verksamheten
I dialogen diskuteras bland annat följande projekt:

- Ledning Byxelkrok - Böda för vatten respektive spillvatten finns i investerings-
planen och är planerad till 2023-2025.

- Djupvik-Lofta etapp 4 pågår, 75 % ab budget är upparbetat och långa sträckor 
är färdiga. Etappen förväntas färdig i oktober. 

- Förnyelsen V/A- samt dagvattenlösningar i Borgholm, Södra Esplanaden, är 
klar.

- Upphandling av sanering och dagvatten Nydala pågår.
- Mätprojekt KOBÅ, pågående diskussion angående installation av utrustning i 

nätstationer.

Skatten på plastkassar (bärkassar) påverkar kvalitén på förpackningen av inlämnat 
avfall. Bolaget bevakar kvalitén löpande.

Dialog gällande samverkansmöjligheter på Öland omstartade 25/8. 

Ägardirektivet från kommunen och bolagsordningarna ses över gemensamt med 
kommunen.

Det förs för tillfället en dialog med Kommuninvest gemensamt med kommunen.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter för bolaget diskuterar beviljat 
anstånd av avgifter för bolagets tjänster samt avgjorda domar som bolaget varit en 
part i.

På mötet diskuteras även bolagets ekonomi och prognos för årets resultat.

Skickas till
Borgholm Energi AB för kännedom

______________
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