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§ 54

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-12

54

Dnr 2019/64 106 KS

Revidering av förbundsordning, Samordningsförbundet i Kalmar län
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet i Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet har i skrivelse 2018-12-05 föreslagit medlemmarna i förbundet att anta reviderad förbundsordning.
Följande revideringar har gjorts för att göra förbundsordningen mer ändamålsenlig:
- Landstinget i Kalmar läns ombildning till Region Kalmar län – allmänt i förbundsordningen.
- Förtydligandet om vilka som kan väljas in i Samordningsförbundets styrelse § 6.
- Byte av tjänstetitel från tjänsteman till förbundschef § 9.
- Byte av avläsningsdatum gällande kommuninvånarantalet i samband med medlemsavgift från 1 oktober till 1 november § 13.
- Förtydligandet om val av revisorer samt primärkommunala nämndens ombildning till Kommunförbundet i Kalmar län § 17.
- Förtydligande kring arvodes- och ersättningsregler § 18.
Beslutsunderlag
Samordningsförbundets skrivelse.
Reviderad förbundsordning.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde noteras att revideringen inte ändrar några förutsättningar
för kommunens deltagande i förbundet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-12

55

Dnr 2019/56 828 KS

Upprustning Runstens gymnastiksal
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppmana ekonomi- och fastighetsavdelningen att till arbetsutskottets sammanträde 2019-04-02 återkomma med beräknad kostnad för nödvändiga åtgärder
för att gymnastikbyggnaden kan tas i bruk för uthyrning, samt ett förslag till hyreskostnad.
att uppdra till kommunchefen att söka samarbete med Runstens Intresseförening
för eventuellt övertagande av gymnastiksalen och/eller drift efter att kommu
nen rustat upp densamma.
Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har efter inkomna synpunkter fått muntligt
uppdrag att ta fram kostnader för upprustning av Runstens skolas gymnastikbyggnad. Byggnaden har inte varit bruk sedan ombyggnaden av skolan då den fungerade som byggentreprenadens omklädnings- och lunchrum samt förvaring av inventarier. Därefter fick förskolan löfte om att använda lokalen till lite spring och lek.
I projektet för ombyggnaden av Runstens skola till förskola fanns inget uppdrag eller budget för gymnastiksalen. Byggnaden har sedan flera år tillbaka behov av yttre
och inre upprustning samt åtgärder för nytt värmesystem. Gymnastikutrustningen
har inte genomgått besiktning de senaste åren vilket innebär att den av säkerhetsskäl inte bör användas. Lokalen innehar inte de mått som krävs för bollspel förutom
badminton och innebandy för yngre barn.
Vid tidigare diskussioner gällande användandet av lokalerna har ingen efterfrågat
möjligheten att hyra dessa, varför kommunstyrelsen får budgetera detta inom sin
ram.
Enligt kommunens fastighetsstrategi ska internhyror införas för verksamhetslokaler.
Vid en upprustning kommer hyran baseras på verkliga kostnader dvs avskrivning
på investering samt driftskostnader.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag att dels avvakta med investeringen samt dels fastighetsavdelningen får återkomma med beräknad kostnad.
Bedömning
Samlad bedömning av underhållsåtgärder är;
Justerandes sign

Byggnaden saknar värmesystem för komfortvärme. Två luftvärmepumpar behöver installeras.
Nytt fasadmaterial och eventuellt fönster och dörrar.
Gymnastikredskap besiktigas och eventuellt åtgärdas.
Utdragsbestyrkande
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Paragraf
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Omklädningsrum, duschrum och WC upprustas.
Nya lås och belysningsarmaturer.

Förvaltningen bedömer att projektet är lågprioriterat i förhållande till lokaler för
lagstadgad kärnverksamhet samt att projektet varken finns med i underhållsplanen
eller i investeringsbudget för 2019.
Konsekvensanalys
Inplanerade underhållsprojekt i kommunens fastigheter får skjutas upp om beslut
fattas för att starta projektet för gymnastikbyggnaden under 2019.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde framför Marcel van Luijn (M) återigen sina synpunkter
som lyfts vid tidigare diskussionen om gymnastiksalen, att lokal förening bör ta över
driften och att kommunen inte ska ha kvar lokalen.
Det noteras att samarbete bör sökas med intresseföreningen om eventuellt övertagande av lokalen och/eller driften.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-12

56

Dnr 2018/218 116 KS

Politiska uppdrag 2019-2022; val till länskommittén Sveriges Nationaldag Kalmar län
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

utse Ulf Norlin (S) till kommunens representant i Länskommittén Sveriges
Nationaldag, Kalmar län, för mandatperioden 2019-2022.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i e-post 2019-03-01 vem som ska representera kommunen i länskommittén.
Tidigare mandatperiod har Inger Sundbom (S) representerat kommunen, då hon varit ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
E-post länsstyrelsen.
Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) föreslår att Ulf Norlin utses till kommunens representant.
Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Ulf Norlin
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-12

57

Dnr 2019/40 372 KS

Remiss - ansökan om nätkoncession; markkabel från Löttorp till Böda
samhälle
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar följande yttrande:
Den markförlagda ledningen berör inte några detaljplaner eller områdesbestämmelser. Den passerar inte heller någon skola, förskola eller liknande verksamhet.
Borgholms kommun ser positivt på att E.ON nu ansöker om koncession för en markförlagd kabel i den sträckning som kommunens samhällsbyggnadsnämnd tidigare
förordat.
Anläggandet och driften av markkabeln i vattenskyddsområdet ska enligt E.Ons ansökan skötas i enlighet med skyddsföreskrifternas bestämmelser. Kommunen är tillfreds med detta, men då dricksvatten är en begränsad resurs på Öland vill kommunen ändå påtala vikten av att iaktta försiktighetsmått inom vattenskyddsområdet för
att undvika utsläpp.
Ärendebeskrivning
Energimarknadsinspektionen (Ei) har i remiss 2019-01-21 begärt att kommunen senast 2019-03-21 lämnar yttrande över E.ONs ansökan om nätkoncession.
E.ON Energidistribution AB har ansökt hos Ei om tillstånd att bygga och använda en
kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en markkabel från Löttorp till
Böda samhälle i Borgholms kommun. Kabeln ska drivas med 50 kV (nominell spänning) och konstrueras för 72,5 kV (konstruktionsspänning). Det är Ei som avgör om
ledningen ska få tillstånd.
I handläggning utreder Ei ledningens påverkan på samhällsbyggnaden, miljön och
människors hälsa.
Borgholms kommun ä obligatorisk remissinstans enligt 8 § elförordningen
(2013:208). Ei behöver därför kommunens svar för att kunna fatta ett beslut.
Av kommunens yttrande ska det särskilt framgå:
- om ledningen är förenlig med kommunens detaljplaner och områdesbestämmelser.
- om ledningen passerar nära skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet.
- om kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga.
- annan information som ni anser är av betydelse för Ei:s prövning
Beslutsunderlag
Remiss
Förslag till yttrande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Ansökan rör en planerad markkabel för elöverföring från Löttorp till Böda. Under tidigare samråd i projektet har kommunens samhällsbyggnadsnämnd yttrat sig och förespråkat en markförlagd ledning i samma sträckning som den nuvarande luftledningen. Detta förslag har E.On nu ansökt om koncession för, vilket kommunen ser
positivt på.
Sträckningen går delvis genom yttre vattenskyddsområde Kyrketorp/Norrböda.
Skyddsföreskrifternas bestämmelser kommer enligt MKB:n att följas under anläggningsarbetet, för att minska risken för utsläpp till vattentäkten
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde finns förslag till yttrande från plan- och byggchefen och tillväxtchefen.
Skickas till
Energimarknadsinspektionen - registrator
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-03-12

58

Dnr 2019/51 048 KS

Ansökan om bidrag 2019 Borgholms Jaktvårdskrets
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

bevilja Borgholms Jaktvårdskrets ett årligt bidrag om 7 500 kronor under
mandatperioden 2019-2022 från kommunstyrelsens konto 1010-1300.

Sökanden har att fakturera kommunen årligen för att få bidraget utbetalt.
Ärendebeskrivning
Borgholms Jaktvårdskrets ansöker i skrivelse 2019-02-08 om samma bidrag för
2019 som betalades ut 2016, 7 500 kronor.
Beslutsunderlag
Ansökan med verksamhetsberättelse och verksamhetsplan 2019.
Tjänsteskrivelse 2019-02-26 med förslag att avvakta beslut.
Ekonomiavdelningens bedömning
Eftersom översyn och förslag till riktlinjer gällande bidrag kommer tas fram och beslutas innan sommaren bör alla bidragsansökningar behandlas efter detta.
Dagens sammanträde
Yrkande
Marcel van Luijn (M) yrkar att årligt bidrag om 7 500 kronor beviljas under tiden
2019-2022.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder förslaget.
Skickas till
Borgholms Jaktvårdskrets
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Information, koncernredovisning Borgholm Energi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde är vd Anders Lindholm och ekonomichef Jonas Svensson
inbjudna för att informera om koncernens resultat inför kommande årsredovisning.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-12

60

Dnr 2016/92 043 KS

Information; hamnutredning och husbilsställplatser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde informerar kommunchef Jens Odevall och vd Anders Linholm om möte med hamnkaptenerna där bland annat hamnutredningen, driftsformer, utveckling av kommunens hamnar och hantering av husbilsställplatser diskuterades.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-03-12

61

Dnr 2018/107 311 KS

Asfalteringsarbeten 2019; hamnplanen i Sandvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget att asfaltera hamnplanen och föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 190 tkr för omgående asfaltering av hamnplanen i Sandvik.

Ärendebeskrivning
Hamnplanen i Sandvik är frekvent använd av såväl bofasta, husbilar, båtgäster och
dagsbesökare. Nyttjandegraden och det utsatta läget gör att slitaget på befintlig asfaltsyta är stort. Hamnplanen i Sandviks hamn är ur underhållssynpunkt kraftigt eftersatt och är i dagsläget i stort behov av asfaltering, vilket dokumenterats i den gemensamma underhållsplanen för kommunens hamnar.
Sandviks invånare, byalag, hamnkapten och i hamnen verksamma näringsidkare
har länge påtalat behovet av asfaltering. Stora potthål utgör en fara för besökare.
Mängden skador genererar inte bara ett stort kontinuerligt underhållsbehov med tillhörande kostnader utan ger även en icke tilltalande besöksupplevelse i annars pittoreska Sandvik.
En offert för att asfaltera idag asfalterade ytor uppgår till 174 tkr. Med därtill 16 tkr
för tillkommande oförutsedda kostnader uppskattas asfaltering av hamnplan i Sandvik uppgå till 190 tkr.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi
Offert Skanska
Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall lyfter ärendet eftersom det är stort behov av asfaltering
och föreslår att medel anvisas för åtgärden.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-03-12

62

Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna.
Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) informerar om
- genomfört möte gällande färjetrafiken mellan Byxelkrok och Oskashamn. Avtal
håller på att tas fram som ska godkännas politiskt.
- att E.Ons utvecklingsprojekt ANM4L där kommunen deltar, har fått sin ansökan
om bidrag beviljad. Arbetsutskottet är inbjudna att 10 maj besöka Simrishamn
som har ett liknande projekt på gång. Dnr 2018/235-106
- att till SKL-huset i Rälla har 22 personer anmält att de vill hyra. Nu undersöker
tillväxtenheten om det går att bygga ytterligare ett hus på platsen.
Kommunchef Jens Odevall informerar om
- genomfört möte gällande lokalfrågan i Stadshuset.
- genomfört möte med entreprenören för planerad utveckling av yttre hamnen.
- pågående arkeologiska utgrävningar av den mark i Rosenfors som är tänkt att utvecklas till industrimark.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-03-12

63

§ 63

Besök Wellbo fastighetsutveckling
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har representanter från Wellbo fastighetsutveckling begärt
företräde för information om sitt koncept för äldreboende. Bolaget besökte arbetsutskottet och socialnämndens arbetsutskott 2018-11-06 och vill nu återkoppla från det
besöket.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

