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Sammanträdesdatum
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2018-12-04

338

Dnr 2018/12 020 KS

Information från personalavdelningen; från kärnvärden till kriterier
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av personalutskott, tackar för informationen och lägger den med beaktande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
HR-chef Ann Nilsson redogör för ledningsgruppens arbete med kommunens vision,
kärnvärden och kriterier och hur detta informeras ut till och implementeras i verksamheterna och hur det ligger till grund för kriterier i mål- och lönearbetet.
Med utgångspunkt från kommunens vision, perspektiv och grundläggande värderingar Välkomnande-Utvecklande-Tillsammans har framgångsfaktorerna
Professionalism, Respekt & Tillit, Kommunikation, Utvecklande och Lagarbete vuxit
fram. I arbetsgrupperna förs sedan diskussion vad detta betyder för gruppen och hur
den enskilda arbetstagaren ska agera i praktiken för att kunna uppfylla fullmäktiges
mål och vision.
______________
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339

Dnr 2015/40 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018, Borgholm Energi
AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Kommunsekreteraren återkommer med tid för nytt uppföljningsmöte.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde är presidiet för Borgholm Energi AB inbjudna med
anledning av kommunstyrelsens uppföljningsansvar av nämndernas och bolagets verksamheter.
Vid mötet diskuteras och informeras om
- extratjänster. Arbetsledare har anställts på arbetsmarknadsenheten som
har hand om extratjänsterna. Borgholm Energi uppmanas att tillsätta
extratjänster.
- ekonomiuppföljning för skatte- och taxefinansierade verksamheterna.
Bra resultat för året - likviditen uppgår till 40-50 mkr för år 2018.
Kommunledningen efterfrågar kompletta resultaträkningar, styrelsen för Borgholm Energi meddelar att de till nästa avstämning kan
redovisa omslutning på årsbasis.
- gata/parks underskott som i dagsläget uppgår till -1,4 mkr. Det noteras
att begärd utökning av ramen kommer att hanteras av kommunstyrelsen
efter tertial 1.
- personalbehov på lågsäsong för entreprenad projekt, materialvård och
underhållsarbeten.
- minskat kemikalieinköp inom lokalvården.
- redovisning av kostnader/intäkter hamnarna.
- införande av internhyra vilket innebär att kommunens kostnader debiteras ut på hamnarna.
- fondavsättning täckning av gamla deponier.
- fönsterputs, där kommunen fått synpunkter på av Borgholm Energi AB
genomförd upphandling.
- obetalda elnätsfakturor om 88 tkr. Kommunledningen uppdrar till ekonomiavdelningen att betala fakturorna.
- utdelning. Kommunledningen informerar att kommunen kommer att
begära utdelning om ca 4 mkr, beslut fattas av kommunstyrelsen.
- ägandeförhållandet bostäder. Tidigare uppdrag till kommunchef och
vd att utreda frågan kvarstår.
- Mittpunkten – avsiktsförklaring yttre hamnen.
- förstudie överföring från Byxelkrok till Böda.
- projekt Kårehamn VA.
- förfrågan från Ekerum att använda renat avloppsvatten till bevattning.
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Skickas till
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
Kommunchef
VD
______________
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Utdragsbestyrkande

6

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 340
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340

Dnr 2018/274 049 KS

Begäran om anvisning av medel till piren, yttre hamnen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 1,5 mkr från driftbudget 2018 för att trygga säkerheten gällande piren i
Borgholms yttre hamn.

att

uppmana Borgholm Energi AB att föra dialog med båtklubben och andra som
berörs av arbetet.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB föreslår 2018-11-14 § 196 kommunstyrelsen att anvisa medel
för att trygga säkerheten gällande piren i yttre hamnen.
Med anledning av upptäckten av vilket undermåligt skick piren i Borgholms yttre
hamn befinner sig inleddes en projektering för att definiera status för yttre hamnens
olika delar, klargöra framtida alternativ och föreslå åtgärder. En projektgrupp är skapad och medel för projekteringen anvisades av kommunstyrelsen i oktober. Dykningar har genomförts och status för yttre hamnens olika delar är dokumenterat och
en statusbedömning om behov av framtida insatser är gjord (bifogad).
För piren (Pirhuvud, samt kajdel 1-4 i bifogad översiktskarta) i yttre hamnen är behovet dock akut. Piren är med hänsyn till rasrisk i dagsläget avstängd från både land
och sjö.
Piren har fram tills avstängningen använts för en handfull permanenta båtplatser, ett
per säsong fåtal gästhamnsbesök vilka hänvisats att betala avgift i betalningsautomat vid ställplatsen för husbilar, tankställe och för landstigning av kryssningspassagerare.
Kommunen genomför en översyn och planläggning av det yttre hamnområdet i omvandling från tidigare verksamhet till bostäder.
Säkerställande av piren i Borgholms yttre hamn påverkar inte framtida beslut om reparation, återställande eller annan utformning, vilket kan planeras och utföras utifrån
övriga föreslagna åtgärder för yttre hamnen och resultatet av kommunens översyn
och planläggning.
Att nu besluta om återställande med därtill hörande kostnader bedöms av projektgruppen som förhastat. Att däremot inför kommande turist- och båtsäsong säkerställa piren anses nödvändigt, varför begärs anvisning av medel därtill.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut 2018-10-30 anvisning av medel för projektering.
Statusbedömning yttre hamnen.
Borgholm Energi 2018-11-14 § 196.
Borgholm Energis bedömning
Inför kommande turist- och båtsäsong är det viktigt att åtgärda risken för ras, kunna
ta bort avspärrningen och åter möjliggöra att piren går att beträda. Det är även viktigt att tankstället halvvägs ut på piren kan användas och att båtplatser kan erbjudas
berörda båtägare samt att landstigning av kryssningspassagerare möjliggörs.
Med anledning av kommunens pågående arbete med översyn och planläggning av
ytter hamnområdet och de däri möjliga framtida planer om utformning och användande av piren anser projektgruppen att en full återställning av piren i yttre hamnen
initialt inte är att föredra. Projektgruppen rekommenderar att piren i ett första steg
säkerställs i avvaktan på vidare beslut utifrån kommunens översyn och planläggning
av området.
Säkerställande innebär att risken för ras åtgärdas, piren blir möjlig att nyttja från land
och att tankstället kan användas. Att nyttja piren från sjön blir däremot inte möjligt.
- Flytbryggan kan provisoriskt placeras på annan plats vilket gör att berörda båtägare även fortsättningsvis kan erbjudas båtplats.
- Landstigning av kryssningspassagerare kan tills vidare ske vid societetskajen.
- Gästhamnsbesökare hänvisas till gästhamnen i inre hamnen.
- Större fartyg/yachts vilka vid besök har förtöjt utmed kajen vid Stora hamnkontoret kan fortfarande göra så.
Utifrån statusbedömningen rekommenderat säkerställande omfattar och uppskattas
kosta (exkl moms):
- Stålsponten vid pirhuvudet förses med offeranoder.
300 tkr
- Stålsponten vid tankstället förses med offeranoder.
200 tkr
- Rivning, bortforsling och deponi av trädäck.
350 tkr
- Rivning, bortforsling och deponi av pålar.
300 tkr
- Renovering av pålar vid tankstället.
250 tkr
- Oförutsett
100 tkr
- Totalt
1 500 tkr
Ovanstående åtgärder och kostnader för säkerställande är oundvikliga oavsett vilket
framtida alternativ som beslutas, inklusive alternativet att låta piren vara, då det
handlar om rena säkerhetsåtgärder.
En full återställning av piren med därtill hörande renovering och återbyggnad uppskattas kosta ytterligare 4-5 mkr utöver ovan redovisade kostnader för säkerställande.
Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen
______________
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341

Dnr 2018/89 298 KS

Uppföljning , fastighetsavdelningen; lokalförsörjning 2018
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger den med beaktande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetschef Lars-Gunnar Fagerberg redogör för fastighetsavdelningens utveckling efter kommunfullmäktiges beslut att ta tillbaka fastighetsansvaret
för kommunens egna fastigheter till kommunen med start 2017-07-01. Bakgrunden
till beslutet hänvisades bland annat till revisionsrapporter från 2012, 2013 och 2016
som visade på allvarliga brister i underhåll, lagkrav, kostnadskontroll och dokumentation med mera.
Efter att kommunen återtagit ansvaret har avdelningen infört jour för fastighetsteknikerna, utökat samarbetet med vaktmästare/fastighetsskötare, övertagit en del av eller hela ansvaret för park- och grönområden, lekplatser, servicehus i hamnar och offentliga toaletter.
Budget för fastighetsunderhåll 2018 uppgår till 3 851 tkr. Det redovisade resultatet
visar på ett underskott om 600 tkr. I underskottet är, utöver ovanstående ansvarsområden, inräknat även åtgärder utifrån lagkrav, akut fastighetsunderhåll, samt utköp av anställd.
Av budgeten har under 2018 30 % använts till åtgärder utifrån lagkrav, 70 % för akut
underhåll och 0 % planerat underhåll. Under kommande år har fastighetsavdelningen förhoppning att fördelningen ska förändras till 30-50-20 för 2019 och 30-25-45 för
2020 eftersom underhållsplaner nu är framtagna och utifrån dessa kan en lokalförsörjningsplan tas fram.
Totala ytan för Borgholms kommuns fastighetsbestånd är 83 000 kvm; fördelat på
utbildningsförvaltningen 34 500 kvm, socialförvaltningen 30 800 kvm, kommunens
bostadsrätter 2 500 kvm samt övriga lokaler 15 200 kvm. Av totalen är 18 % av fastighetsbeståndet beläget på norra Öland, 12 % på södra kommundelen och 70 % i
Borgholm/Köpingsvik. Fastighetskostnaden fördelas procentuellt 20-15-65.
______________
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2018-12-04

342

Dnr 2018/279 298 KS

Lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till fastighetsavdelningen
att

ta fram en lokalförsörjningsplan för Borgholms kommun.

Vidare beslutas
att

projektledare för planen är fastighetsstrateg Maria Drott.

att

styrgrupp för projektet är kommunstyrelsens arbetsutskott.

att

förslaget till utformning av lokalförsörjningsplanen presenteras för styrgruppen under juni månad.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde informerar fastighetsstrateg om fastighetsavdelningens
arbete med att ta fram underhållsplaner som kan ligga till grund för en kommande
lokalförsörjningsplan.
Skickas till
Fastighetsstrateg Maria Drott
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/272 298 KS

Ersättningslokaler arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

säga upp hyresavtal mellan Byggnadsfirma Claesson och Anderzén HB
och Borgholms kommun för lokaler i Kamelen till Arbetsförmedlingen
och Arbetsmarknadsavdelningen att sluta gälla 2019-12-31.

att

uppdra åt fastighetsavdelningen att verkställa uppsägningen.

att

uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen att senast 2019-03-31
återkomma med förslag på ersättningslokaler och beräknad kostnad för
dessa.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till kommunledningskontoret
att ta fram förslag på ersättningslokaler för arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen.
Arbetsförmedlingen evakuerades inför ombyggnaden av fastigheten Höken
till socialförvaltningens tidigare lokaler i del av fastigheten Kamelen. Ersättningslokalerna hyrs genom Claesson & Anderzén HB i väntan på att Borgholms kommun som hyresvärd kan erbjuda ersättningslokaler som motsvarar
hyresgästens kravspecifikation.
Hyrestidens utgång är 2018-12-31, och om inte uppsägning skett senast 3
månader före hyrestidens utgång förlängs kontraktet med 1 år. Årshyran är
för närvarande 580 000 kronor och Arbetsförmedlingen betalar 116 000 kr till
Borgholms kommun för del av lokalerna.
Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen är för närvarande samlokaliserade och har för avsikt att fortsatt samnyttja lokaler för att stärka samarbetet och behålla samma stöd och service.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-31§ 229 Dnr 2016/37298 KS; att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på ersättningslokaler för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen.
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har i samarbete med representanter
från hyresgästerna och hyresvärden tagit fram olika förslag till lokallösningar
fungerande för hyresgästernas krav och hyresvärdens möjligheter att tillgodose dessa.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-11 presenteras förslag till lokallösning tillsammans med beräknad hyreskostnad samt ett jämförande alternativ med hyrpaviljong som etableras på fastigheten Hammaren 9.
Tjänsteskrivelse 2018-11-29 med förslag att förlänga hyresavtalet och att
uppdra till ekonomi- och fastighetsavdelningen att återkomma med förslag på
ersättningslokaler.
Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att ersättningslokalerna behövs ytterligare ett år för att planering av permanenta lokaler ska komma till
stånd för verksamheterna.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att avtalet sägs upp och att fastighetsavdelningen ska återkomma med alternativa lokaler till arbetsutskottet senast 2019-03-31.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Protokollsanteckning
”Jag är mycket kritisk till att kommunens verksamheter fortfarende inte har lämnad
kontorslokalerna i fastigheten Kamelen, och nu ska vara kvar där till 2019-12-31.
När beslutet togs att flytta Socialförvaltningen från Kamelen till Höken skulle det
medföra en besparing på hyreskostnader om drygt 1,3 miljoner kronor per år genom
att uppsäga hyresavtalet för Kamelen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade redan 2016-05-31 att det skulle tas fram
förslag på ersättningslokaler för AF och AMA. Dessutom har detta lyfts av Moderaterna vid flera tillfällen, senast i samband med budget 2019, då vi yrkade att snarast
lämna kontorslokalerna i fastigheten Kamelen, som planerat, och därmed spara
onödiga och obudgeterade hyreskostnader.
Nu förlängs hyresavtalet igen med ett år och en kostnad på 580 000 kronor. Detta är
inte budgeterat, vilket även innebär att det ska sparas någon annanstans inom kommunstyrelsens verksamheter.
Med en fungerande lokalförsörjningsplan hade dessa kostnader möjligtvis kunnat
undvikas.
Marcel van Luijn (M)”
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign
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2018-12-04

344

Dnr 2018/280 059 KS

Upphandling offentlig toalett, Sjötorget
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra åt ekonomiavdelningen att genomföra upphandling av toalett på
Sjötorget.

att

uppdra till kommunchefen att efter genomförd upphandling väva in företagarnas medfinansiering i kommande arrendeavtal för torgplats på
Sjötorget.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har genomfört en inventering av kommunen offentliga
toaletter och kommit fram till att markområdet på Sjötorget är av strategisk
samt ekonomisk fördel för kommunen.
Fastighetsavdelningen planerar att genomföra en offentlig upphandling av offentliga toaletter under 2019 och använda markområdet på Sjötorget till att
upprätta en modern toalettinrättning som exteriört passar in i hamnmiljön.
Fastigheten planeras inrymma fyra till sex toaletter, varav en är handikapptoalett.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-30
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde konstateras att företagarna som vill ha torgplats på Sjötorget bör medfinansiera toaletten då deras gäster kommer att ha tillgång till toaletten.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunchefen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2018/220 311 KS

Ansökan om torgplats på sjötorget inför 2019; Ebbas By the Sea
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

i dagsläget avslå ansöakn om torgplats på Sjötorget.

att

meddela sökanden
- att ansökan tas upp till behandling när utredning gällande offentlig toalett i hamnområdet har återrapporterats samt
- att torgplats på Sjötorget kommer att medföra att företagaren ska
medfinansiera den kommunala offentliga toaletten då de och deras
gäster kommer att ha tillgång till den som kundtoalett.

Ärendebeskrivning
Ansökan om att få torgplats på sjötorget inför 2019 har inkommit från näringsidkare som idag har verksamhet på och i närheten av platsen.
Kommunens fastighetsavdelning har fått i uppdrag att utreda behovet av och
placeringen av offentliga toaletter i bland annat centrala Borgholm, ärendenummer KS 2018/118. Det är idag ett välkänt problem med offentliga toaletter kring Borgholm, inte minst runt hamnen samt de turiststråk som har utvecklats där.
Fastighetsavdelningen har aviserat att markområdet på sjötorget är en strategiskt väl placerad plats för offentliga toaletter. Fastighetsavdelningens bedömning grundar sig dels på den ström av turister som rör sig i området kring
sjötorget samt den ökade efterfrågan och utveckling av sjötorget som verksamheter önskar och eftersträvar.
För att en utökning och utveckling av sjötorget ska vara möjligt måste tillgång till offentliga toaletter säkerställas. Varav det inte anses lämpligt att
godkänna torgplatser på sjötorget innan placering, ytstorlek, utformning med
mera av offentliga toaletter på sjötorget är beslutat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-30 med förslag att avslå ansökan om torgplats och avsluta
ärendet från vidare handläggning.
Bedömning
Eftersom ärendet KS 2018/118 angående offentliga toaletter betraktats som
angeläget, och innan placering och storlek, är känt är det inte möjligt att bevilja förfrågningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2018-12-04

345

Efter att i ärende KS 2018/118 kommit till beslut om placering och utformning
av offentlig toalett vid Sjötorget kan arbetet med utvecklingen av resterande
ytor startas.
Konsekvensanalys
Verksamheterna vid Sjötorget bidrar till behovet av offentliga toaletter. Om
kommunen löser frågan bedöms även verksamhetsutövarna ha fördel här av.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet inte ska avslutas utan avvakta utredning gällande
offentlig toalett samt att sökanden ska medfinansiera del av toaletten.
Skickas till
Sökanden
______________
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Dnr 2018/220 311 KS

Ansökan om torgplats på sjötorget inför 2019; Lilla Hamnkontoret
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

i dagsläget avslå ansökan om torgplats på Sjötorget.

att

meddela sökanden
- att ansökan tas upp till behandling när utredning gällande offentlig toalett i hamnområdet har återrapporterats samt
- att torgplats på Sjötorget kommer att medföra att företagaren ska
medfinansiera den kommunala offentliga toaletten då de och deras
gäster kommer att ha tillgång till den som kundtoalett

Ärendebeskrivning
Ansökan om att få torgplats på sjötorget inför 2019 har inkommit från näringsidkare som idag har verksamhet på och i närheten av platsen.
Kommunens fastighetsavdelning har fått i uppdrag att utreda behovet av och
placeringen av offentliga toaletter i bland annat centrala Borgholm, ärendenummer KS 2018/118. Det är idag ett välkänt problem med offentliga toaletter kring Borgholm, inte minst runt hamnen samt de turiststråk som har utvecklats där.
Fastighetsavdelningen har aviserat att markområdet på sjötorget är en strategiskt väl placerad plats för offentliga toaletter. Fastighetsavdelningens bedömning grundar sig dels på den ström av turister som rör sig i området kring
sjötorget samt den ökade efterfrågan och utveckling av sjötorget som verksamheter önskar och eftersträvar.
För att en utökning och utveckling av sjötorget ska vara möjligt måste tillgång till offentliga toaletter säkerställas. Varav det inte anses lämpligt att
godkänna torgplatser på sjötorget innan placering, ytstorlek, utformning med
mera av offentliga toaletter på sjötorget är beslutat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-30 med förslag att avslå ansökan om torgplats och avsluta
ärendet från vidare handläggning.
Bedömning
Eftersom ärendet KS 2018/118 angående offentliga toaletter betraktats som
angeläget, och innan placering och storlek, är känt är det inte möjligt att bevilja förfrågningarna.
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Efter att i ärende KS 2018/118 kommit till beslut om placering och utformning
av offentlig toalett vid Sjötorget kan arbetet med utvecklingen av resterande
ytor startas.
Konsekvensanalys
Verksamheterna vid Sjötorget bidrar till behovet av offentliga toaletter. Om
kommunen löser frågan bedöms även verksamhetsutövarna ha fördel här av.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet inte ska avslutas utan avvakta utredning gällande
offentlig toalett samt att sökanden ska medfinansiera del av toaletten.
Skickas till
Sökanden
______________
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Dnr 2018/220 311 KS

Ansökan om torgplats på sjötorget inför 2019 Robinson Crusoe
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

i dagsläget avslå ansökanr om torgplats på Sjötorget.

att

meddela sökanden
- att ansökan tas upp till behandling när utredning gällande offentlig toalett i hamnområdet har återrapporterats samt
- att torgplats på Sjötorget kommer att medföra att företagaren ska
medfinansiera den kommunala offentliga toaletten då de och deras
gäster kommer att ha tillgång till den som kundtoalett

Ärendebeskrivning
Ansökan om att få torgplats på sjötorget inför 2019 har inkommit från näringsidkare som idag har verksamhet på och i närheten av platsen.
Kommunens fastighetsavdelning har fått i uppdrag att utreda behovet av och
placeringen av offentliga toaletter i bland annat centrala Borgholm, ärendenummer KS 2018/118. Det är idag ett välkänt problem med offentliga toaletter kring Borgholm, inte minst runt hamnen samt de turiststråk som har utvecklats där.
Fastighetsavdelningen har aviserat att markområdet på sjötorget är en strategiskt väl placerad plats för offentliga toaletter. Fastighetsavdelningens bedömning grundar sig dels på den ström av turister som rör sig i området kring
sjötorget samt den ökade efterfrågan och utveckling av sjötorget som verksamheter önskar och eftersträvar.
För att en utökning och utveckling av sjötorget ska vara möjligt måste tillgång till offentliga toaletter säkerställas. Varav det inte anses lämpligt att
godkänna torgplatser på sjötorget innan placering, ytstorlek, utformning med
mera av offentliga toaletter på sjötorget är beslutat.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-30 med förslag att avslå ansökan om torgplats och avsluta
ärendet från vidare handläggning.
Bedömning
Eftersom ärendet KS 2018/118 angående offentliga toaletter betraktats som
angeläget, och innan placering och storlek, är känt är det inte möjligt att bevilja förfrågningarna.
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Efter att i ärende KS 2018/118 kommit till beslut om placering och utformning
av offentlig toalett vid Sjötorget kan arbetet med utvecklingen av resterande
ytor startas.
Konsekvensanalys
Verksamheterna vid Sjötorget bidrar till behovet av offentliga toaletter. Om
kommunen löser frågan bedöms även verksamhetsutövarna ha fördel här av.
Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar att ärendet inte ska avslutas utan avvakta utredning gällande
offentlig toalett samt att sökanden ska medfinansiera del av toaletten.
Skickas till
Sökanden
______________
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Dnr 2018/149 254 KS

Återrapportering; Ansökan om markreservation, Ljusbo Hyreshus AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avslå förfrågan om markreservation på de för Ljusbo Hyreshus AB presenterade platserna i Räpplinge och Stora Rör.

att

uppdra till mark- och exploateringsstrategerna att i dialog med sökanden hitta
annan lämplig plats för markreservation.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog genom beslut 2018-06-12 § 205 till markoch exploateringsstrategerna att ta fram förslag på avtal för markreservation för
Ljusbo Hyreshus AB.
Ljusbo Hyreshus AB ansökte i skrivelse 2018-05-29 om markreservation för flerbostadshus. I första hand i Räpplinge för demonstrationshus för självförsörjande ekogård och i andra hand i Stora Rör.
Vid handläggning av ärendet framkom svårigheter i att bevilja reservation för marken på grund av för Räpplinge strid med gällande plan och för Stora Rör pågående
planarbete. Ansökan som inkom 2018-05-29 bör därför avslås.
Samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen har resulterat i rekommendationen att
söka ny placering. Därav uppdras till mark- och exploatering att kommunicera alternativa placeringar inför en ny ansökan då gruppen är positiv till Ljusbohus etablering
i kommunen.
Beslutsunderlag
Ansökan.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 205 med uppdrag.
Samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Tjänsteskrivelse 2018-11-23 med förslag på avslag och avslut på ärendet.
Dagens sammanträde
Vid sammanträdet föreslås att ärendet inte ska avslutas, utan att dialog ska ske mellan mark- och exploatering och företaget för att komma fram till annan lämplig plats.
Skickas till
Sökanden
Mark och exploatering
______________
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Dnr 2017/115 360 KS

Förmedlande av förbindelsepunkt Borgholm 11:1
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

på begäran från Borgholm Energi AB och enligt fastställd dom erlägga anläggningsavgifterna om 1 122 859 kronor.

att

tillse att den som har nytta av anläggningen bekostar densamma.

att

uppdra till kommunchefen att genom ett samlingsärende hantera de inkomna
förfrågningarna angående förvärv av arrendelotter i enlighet med principerna i
till detta beslut hörande ärendebeskrivning.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energi AB informerar i skrivelse 2017-04-24 att kommunen inom kort
kommer att debiteras anläggningsavgift om 1 122 859 kronor gällande alla arrendetomter inom Borgholm 11:1 belägna på Sjöstugeudden.
Av skrivelsen framgår att enligt dom i mål nr M 151-16 ska betalningsansvaret gällande anläggningsavgifterna för vatten, spillvatten och dagvatten tillfalla fastighetsägaren Borgholms Kommun.
Borgholm Energi AB har upprättat förbindelsepunkter för vatten, spillvatten och dagvatten till fastigheten, Borgholm 11:1.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar 2017-05-02 § 173 till kommunledningskontoret att utreda ärendet och återkomma med förslag till beslut och information
om konsekvenserna för kommunen.
Borgholm Energi AB upprättade förbindelsepunkterna i enlighet med det beslut om
verksamhetsområden som kommunfullmäktige 2013 beslutat om. Förfarandet är
korrekt genomfört sett till lagstiftningen kring allmänna vattentjänster (LAV).
Verksamhetsområdets utbredning för Sjöstugeudden baseras på ett förslag till detaljplan som var tillgängligt för samråd sommaren 2010 och där kvartersmark för bostäder i förslaget motsvarar beslutat verksamhetsområde.
Utbyggnaden borde inte skett före beslutet att anta detaljplan vunnit laga kraft.
Möjlighet till finansiering
Principiellt innebär fakturan, gällande anläggningsavgifter, att skattemedel finansierar en tjänst som ska finansieras av VA-kollektivt. Det vill säga de som ingår i verksamhetsområdet ska betala för de tjänster som tillhandahålls. Därför bör kommunen
verka för att avgiften läggs på dem som har nytta av anläggningen, nämligen kommunens arrendatorer på Sjöstugeudden.
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Det finns två möjliga lösningar för att nå målet att avgiften ska belasta rätt part. Antingen genom fastighetsbildning, med eller utan detaljplan, eller genom att upplåtelsetiden för arrenden kraftigt förlängs.
En stor skillnad mellan alternativen är återbetalningstiden för kommunens utgift.
Nuläge på Sjöstugeudden
Flera förfrågningar om möjligheten att förvärva sin arrendelott eller omförhandla sitt
arrendeavtal har inkommit till kommunen. Frågan har varit levande under en lång
tid, både då detaljplanen för kvarteret Stugan togs fram under 1990-tal samt då ett
förslag för udden togs fram 2010. I båda planerna fanns tankar om att flytta arrendestugorna från udden för att möjliggöra ett rekreationsområde i naturen på udden så
som tidigare översiktsplan föreslagit.
Vissa förfrågningar har avslutats i samband med planarbetet medan andra har legat
obesvarade, det senaste med diarienummer 2017/115.
Propåerna från stugägare har varit många och man har väntat på besked från kommunen länge. På förfrågan från stugägarföreningen närvarade mark- och exploateringsstrateg vid föreningens årsstämma 2018-07-14. Vid mötet informerades om att
kommunen arbetar med området. I samband med mötet delades en enkät ut, där
stugägare uppmanades att skicka in om det fanns intresse av ett förvärv framöver.
En klart övervägande andel har besvarat enkäten med att de har sådana önskemål.
Stugägarna är inte främmande för att betala för sina anläggningsavgifter. Tvärtom
har anläggningsavgiften erlagts, men med anledning av domen återbetalats.
Mark- och exploatering har samrått i ärendet med samhällsbyggnadsförvaltningen
och diskuterat förslag på tillvägagångssätt. Det är viktigt att beakta likabehandlingsprinciper på Sjöstugeudden, men samtidigt ha i åtanke att likabehandlingen främst
handlar om skattekollektiv och VA-kollektiv.
Det kommer sannolikt inte vara möjligt att uppnå störst nytta på Sjöstugeudden genom en lika lösning för alla berörda. Platsens förutsättningar och det mycket strandnära läget kan visa att vissa delar inte lämpar sig för bostäder. Antingen kan detta
bedömmas vid fastighetsbildningen eller i detaljplaneskedet.
Båda processerna kan överklagas. Det är där av svårt att bedöma hur lång tid det
tar att hantera frågan. I planarbetet hanteras upphävande av strandskydd samlat vid
fastighetsbildning hanteras varje fastighet för sig. I det fall en detaljplan tas fram bedöms lämpligheten för hela udden samlat och när planen är antagen finns en formell
process att ta stöd i vid genomförandet. Med en detaljplan ges styrmedel att reglera
hur bebyggelse ska placeras och utformas inom kvartersmarken på Sjöstugeudden,
utan en detaljplan ligger det i varje bygglovsärende att hantera.
Med anledning av ovanstående bör det nämnas att det är högst osäkert vad utfallet
av en direkt fastighetsbildning skulle innebära, vilket är tvärt emot vad en detaljplan
gör.
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Till förslaget om fastighetsbildning ska föras möjligheten att förlänga upplåtelsetiden
för arrendena för de arrendelotter som inte är lämpliga att stycka till fastigheter.
Beslutsunderlag
Skrivelse, förmedlande av förbindelsepunkt
Beslut 2017-05-02 Kommunstyrelsens arbetsutskott
Bedömning
Mark- och exploateringsavdelningen anser att de som har nytta av VA-anläggningen
också ska bekosta denna. Bedömningen är att utgifterna bör hämtas in skyndsamt,
men noga övervägt. Genom att ta fram en detaljplan minskar risken för orättvisor då
bedömningar görs samlat. Det blir också samma process som avgör vilka som ytor
som anses lämpliga för bostäder. Genom att de lotter som inte kan säljas utarrenderas på längre tid uppnås en möjlighet för arrendatorerna att få vara kvar på platsen
samtidigt som kostnaderna för anläggningen täcks.
Turerna kring arrendatorerna på området har pågått länge och bedömningen är att
det är viktigt att komma fram till ett beslut.
Genom att bilda verksamhetsområde på Sjöstugeudden har kommunen bekräftat att
vissa ytor ska vara bostadstomter. En avveckling ses som mycket osannolik att genomföra.
Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015/36 214 KS

Rapport från detaljplanearbetet; detaljplan Solberga 3:1 och Tings
Ene 1:14
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och lägger densamma till
handlingarna.
Ärendebeskrivning
Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra bostadsbebyggelse i södra delområdet, för
att vid den norra delen i anslutning till strandlinjen utveckla naturområdet.
Mark- och exploatering meddelar att de tillsammans med kollegor gått igenom planens konsekvenser.
• Allmänplatsmark med kommunalt huvudmannaskap --> försökt att göra ändamålsenlig gränsdragning mellan enskilt och kommunalt.
• Beskrivit gemensamhetsanläggningarna i färgade ytor, med versal beskrivna ytor
ska tillföras.
• Lantmäteriförrättning anläggningar som ombildas, förändras.
• Sammanhängande kvartersmark --> 1 000 kvm minimum i hela planområdet inga
olikheter för exploatörer.
• minska allmänplatsmark till förmån för kvartersmark eller enskilt nyttjande -->
ekonomiskt fördelaktigt.
Möte är även genomfört med företrädare för privata exploatören, Roland Lilja, som
är överens om grunderna. Nu ska exploateringsavtalet formuleras utifrån bifogad
genomförandebeskrivning genom extern konsult.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-07 § 132 godkännande projektbeskrivning/genomförandebeskrivning.
Kommunstyrelsen 2015-05-26 § 91anvisning av medel.
Skickas till
Mark- och exploatering
Plan- och byggavdelningen
Kommunchefen
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/36 011 KS

Återrapportering; Markanvändning i anslutning till Åkerboskolan
och Högby IP, Löttorp
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lägga informationen med beaktande till handlingarna och avsluta ärendet från vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploatering återrapporterar vad som hänt i ärendet sedan uppdraget lämnades till samhällsbyggnadsförvaltningen Uppdragets syfte var att
samordna de arbeten som pågick i Löttorp och föra fram en disposition som
skulle gynna den totala utvecklingen.
I ärende 2016/25 uppdrogs till fritidsförvaltningen att anlägga en allaktivitetspark i Löttorp tillsammans med Högby IF.
I tjänsteskrivelse från Borgholm Energi AB har säkerhetsrisker vid skolan/förskolan i anslutning till fjärrvärme verket påtalats.
I ärende 2018/143 har Åkerbo hästklubb ansökt om medel och mark för att
uppföra ett ridhus.
I ärende 2016/197 ”Förslag utveckling av lekplatserna i Borgholm” har de
kommunala lekplatserna inventerats. I uppdraget har även lekplatsen vid vattenverket i Löttorp ingått.
I ärende 2015/217 uppdrogs till fastighetsstrateg att lämna förslag på Åkerboskolans ombyggnation. Ärendet berörs inte av dispositionsuppdraget men ligger angränsande och utgör en av flera förutsättningar.
I ärende 2017/198 beslutas att flerbostadshus upphandlade genom SKI kommentus ska uppföras i Rälla och Löttorp.
Samtliga ovanstående ärenden har utgjort förutsättningar för den samordning
av markanvändningen som varit uppdraget i ärendet kring disposition av
mark i Löttorp.
2008 antog kommunfullmäktige en fördjupning av översiktsplanen för Löttorp.
Fördjupningen har utgjort grund till dispositionen.
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Arbetet har också gett värdefull kunskap som förmedlats till parkingenjör som
under 2018 arbetade med försköningen av Löttorps torg. Ärendet har inte resulterat i något förslag till beslut utan fungerat som en plattform för de olika
diskussioner som pågått i alla ovanstående ärenden.
Genom den markanvändningsdisposition som lämnas i ärendet avslutas uppdraget och vidare arbeten lämnas åt respektive av ovan redovisade uppdrag.
Beslutsunderlag
Underlag till beslut disposition av markanvändning
______________
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Dnr 2018/172 008 KS

Medborgarförslag (Ronny Cedertorn) - ny pirarm Sandviks hamn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

medborgarförslaget beaktas i pågående hamnutredning.

Förslagsställaren ska bjudas in till sammanträdet när ärendet slutligt behandlas.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att kommunen bygger en ca 80 meter lång pirarm från uppställningsplatsen för husbilar
vid Sandviks hamn för att minska påverkan från de västliga vågorna.
Kommunfullmäktige lämnade 2018-08-20 § 158 förslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse 2018-11-07 med förslag att medborgarförslaget beaktas i
hamnutredningen.
Bedömning
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att göra en hamnutredning där förutom underhållsplan för kommunens hamnar även belyses möjliga driftsformer. Härutöver har kommunen beslutat om omfattande utbyggnad av Byxelkroks hamn, förstudie av renovering av Borgholms hamn samt satt av medel
för att se vilka akuta underhållsåtgärder som behövs för bla Sandviks hamn.
Då förslaget innebär omfattande investeringar i Sandviks hamn bör dessa
beaktas i pågående hamnutredning.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/256 016 KS

Remiss; Översyn av beredskapszoner (SSM 2017:27)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger följande yttrande:
Borgholms kommun instämmer i rapportens slutsatser och kompletteringar.
Samtidigt vill kommunen påminna om Ölands unika situation med en fast förbindelse – Ölandsbron - och ett invånarantal som under sommarhalvåret ökar med cirka
900 procent eller 225 000 personer i form av turister från olika länder och sommarboende, varav en stor del återfinns på den norra delen av ön.
Avsnitt 4.3.6. Varning och förhandsutdelad information
SSM:s förslag: Varning bör förberedas i inre och yttre beredskapszonen.
Stora krav ställs på ett effektivt varningssystem samt god planering för massutrymning. Borgholms kommun har till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) lämnat ett förslag som bygger på ljudsändare för Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som täcker staden Borgholm samt ett antal mindre tätortet på
norra Öland. Men det är inte tillräckligt för att varna alla sommargäster och turister
vid ett utsläpp från OKG.
Sedan den första juli 2017 kan räddningstjänsterna begära att SOS Alarm skickar
ut ett VMA via SMS-meddelanden till de som befinner sig i området som larmet
gäller. Men att enbart förlita sig på SMS räcker inte anser kommunen.
Sverige bör överväga ett system liknande det som nu finns i USA - Wireless Emergency Alerts/Emergency Alert System – där ett textmeddelande kombineras med
en ljudsignal av samma typ som en ljudsändare avger. Textmeddelanden som
skickas ut bör även översättas till de vanligaste turistspråken. Förslagsvis tyska,
engelska och franska.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet, ger i remiss 2018-10-30 bland
andra Borgholms kommun tillfälle att lämna synpunkter på rapporten Översyn av beredskapszoner (SSM2017:27) med komplettering (MSB 2018-02237). Synpunkterna
ska vara regeringskansliet tillhanda senast 2019-03-01.
Beslutsunderlag
Remiss.
Förslag till yttrande från risk- och informationssäkerhetsskyddschef Reinhold Sehlin.
Skickas till
Regeringskansliet, Miljö och energidepartementet
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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354

Dnr 2018/267 106 KS

Remiss; Betänkandet Informationsbyte vid samverkan mot terrorism
(SOU 2018:65)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott avger följande yttrande:
Borgholms kommun har inget att erinra mot förslagen i betänkandet.
Utredaren lyfter fram en rad frågetecken kring arbetet med att motverka terrorism.
Frågetecken som bör få en djupare genomlysning. Det handlar om otydligheter i vad
som kan och bör göras för att motverka terrorism i det tidiga förebyggande arbetet.
Delvis oklar eller svårförenlig rollfördelning hos samverkande aktörer. Otydlig
gränsyta mot annat brottsförebyggande/socialt arbete.
Ärendebeskrivning
Regeringskansliet, Justitiedepartementet, ger i remiss 2018-09-05 bland andra
Borgholms kommun tillfälle att lämna synpunkter över rubricerade betänkande. Synpunkter ska vara regeringskansliet tillhanda senast 2018-12-05.
Beslutsunderlag
Remiss.
Förslag till yttrande från risk- och informationssäkerhetsskyddschef Reinhold Sehlin.
Skickas till
Regeringskansliet, Justitiedepartementet
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/268 106 KS

Avsiktsförklaring IT-samverkan Borgholm-Mörbylånga
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta avsiktsförklaringen gällande IT-samverkan mellan Borgholms och
Mörbylånga kommun.

Ärendebeskrivning
Under hösten 2018 har en utvärdering över pågående IT-samverkan med
Borgholms kommun genomförts. Kommunerna har i sammanhanget enats
om att formulera en gemensam avsiktsförklaring gällande ett fortsatt samarbete om IT.
Beslutsunderlag
Avsiktsförklaring, daterad den 21 november 2018.
Tjänsteskrivelse 2018-11-19.
Bedömning
Nuvarande avtal har en varaktighet även under år 2019 men avsikten bakom
detta var att frågan om en fortsatt samverkan skulle vara avgjord till årsskiftet
2018/2019. Året 2019 var avsett att fungera som omställningsperiod om någon av parterna hade önskat avsluta samverkan.
Från halvårsskiftet 2018 har en reglering om en förenklad avtalssamverkan
införts i kommunallagen. En grundläggande viktig faktor är då att visa att
samverkan vilar på ett gemensamt intresse i att uppnå eller åstadkomma en i
vårt fall effektiv drift och en framåtsyftande utveckling.
Avsiktsförklaringen innebär också att ett nytt avtal kan utformas under första
halvåret 2019 och dessutom samordnas med ett gemensamt strategidokument där särskilt utvecklingsarbetet kan beskrivas på ett tydligt sätt.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/251 106 KS

Nominering av ledamot till styrelsen i Kommunvest
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

nominera Ilko Corkovic (S) till ledamot i Kommuninvests föreningsstyrelse.

Ärendebeskrivning
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tidigare beslut.
Bedömning
Under föregående mandatperiod har Ilko Corkovic (S) varit ledamot i kommuninvest.
Skickas till
Kommuninvest
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/269 311 KS

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet till 40 km/tim på väg 984 mellan Södvik och Sandvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att

tillstyrka ansökan vad gäller hastighetsbegränsning inne i ”centrala”
Sandvik i anslutning till livsmedelsbutik och restaurang.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län ger i remiss 2081-11-27 kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan från Sandviks byalag om sänkt hastighetsbegränsning
samt byggande av cykel- och gångbana vid sidan om bilvägen.
Beslutsunderlag
Remiss.
Ansökan.
Bedömning
Biltrafiken på sträckan anses av byborna vara intensiv med höga hastigheter.
Många boende och besökande går längs vägen då både affär och busshållplatser ligger i anslutning till vägen. Idag är hastigheten 70 km/h på hela
sträckan.
Vad gäller fråga om byggande av cykel- och gångbana ligger frågan hos trafikverket.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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358

Dnr 2018/275 311 KS

Remiss; Ansökan om sänkt hastighet på del av enkilda vägen mellan Djupvik och Sandvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att

inte ha någon erinran mot ansökan.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2018-11-29 om kommunens yttrande
över ansökan om sänkt hastighet på kustvägen mellan Sandvik och Djupvik från 70
km/h till 30 km/h.
Beslutsunderlag
Remiss.
Ansökan.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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359

Dnr 2018/254 006 KS

Sammanträdestider 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna följande sammanträdesdagar för 2019:
8, 15 januari, 5,12 februari, 5,12 mars, 2, 9 april, 7, 14 maj, 4, 11 juni,
6,13 augusti, 3, 10 september, 1, 8 oktober, 5, 12 november, 3, 10 december.

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-06 med förslag på sammanträdesdagar.
Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden
för 2018 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redovisningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan
samma upplägg användas även 2019.
Eftersom arbetsutskottets sammanträden oftast innehåller både besök och
beslutsärenden är förslaget för i år att dessa separeras så att ena sammanträdet i görligast mån är fritt från besök.
Det andra utskottssammanträdet är följaktligen inriktat på besök och de beslutsärenden som brådskar.
Skickas till
Kommunsekreteraren
Evenemangskalendern
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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360

Dnr 2018/278 727 KS

Inriktningsbeslut fordonsgas
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till kommunchefen
att

utreda möjlig etablering av biogasmack i Borgholms kommun.

Dagens sammanträde
Ordförande Staffan Larsson (C) lyfter frågan om hur kommunen kan stimulera en
etablering av biogasmack i Borgholms kommun genom att byta ut del av fordonsparken till biogasdrivna fordon.
Beslutet skulle harmoniera med antagen policy där kommunen tagit ställning för de
globala hållbarhetsmål som anges i Agenda 2030. Det noteras att det inom Klimatklivet finns möjlighet att söka stöd för etablering av biogasmack.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

