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§ 161

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

161

Dnr 2019/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisning av delegationsbeslut och verkställighet med godkännande till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Jens Odevall informerar att:
- miljö- och byggnadsnämndens förslag om rökförbud på Storgatan ska arbetas in i
de lokala ordningsföreskrifterna som håller på att revideras.
- den under sommarsäsongen inkommit synpunkter om ljudnivåer från nöjesställen. Riktlinjerna är justerade av miljö- och byggnadsnämnden, översyn av
policyn bör göras.
- pågående översyn av kommunstyrelsens delegationsordning.
- risk och sårbarhetsanalys och andra styrdokument inom kris för kommunen
ska beslutas nu i höst.
- Linda Hedlund är förordnad till säkerhetskyddschef.
- inkommen fråga om kommunen ska delta i Projekt ”Hållbara resor” – Glasriket,
Astrid Lindgren värld och skördefesten tillsammans med Regionen. Projektet in
nebär att marknadsföring och paketering av hållbara resalternativ presenteras i
en ny app. Fråga om kommunall medfinansiering ca 100 tkr per år under tre år.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att kommunen inte ska delta i eller
medfinansiera projektet.
- tidigare stängda offentliga toaletter öppnades i sommar; Sandbybadet som sköts
via Sonjas Camping, Bredsättra som sköts av intresseförening, Köpingsvik och
en inhyrd via Hyreslandslaget i Äleklinta.
- sophanteringen på allmän plats bör ses över.
- inventering av nedlagda deponier för indelning i riskklassning pågår för inarbetning i avfallsplanen. Det finns 17 gamla deponier i dag varav en föreslås flytta
från klass 2 till 1.
- förfrågan om intresseanmälan inför eventuellt beslut om markanvisning – ”särskilt boende på Ekbackaområdet där entreprenören utför upphandling enligt
LOU” har skickats ut. Svar senast 19 augusti.
- utbildnings- och skolchef Helena Svensson har begärt entledigande från sin
tjänst. Tillfällig lösning undersöks för att kunna utreda eventuell samverkan med
Mörbylånga.
- uppdraget att undersöka samverkan med Mörbylånga pågår med syfte att
• åstadkomma effektivare drift.
• åstadkomma högre kvalitet.
• säkra kompetensförsörjning.
• öka mernyttan för våra medborgare och företagare. Sömlös organisation.
Ledningsgruppen har tittat på samarbetsmöjligheter; kommunalförbund, gemensam nämnd, avtalssamverkan. Möjligheten till avtalssamverkan är främst gångbart inom lagreglered verksamhet, det vill säga inom myndighetsutövning. Annars
gäller upphandlingsförfarande.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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161

- uppdraget om effektiviseringar inom kommunstyrelsen 2019 med ca 3,8 mkr pågår. Ledningsgruppen har tagit fram flera idéer om åtgärder på kort och lång sikt
som först måste stämmas av med avdelnings- och enhetschefer inom förvaltningen.
- sophantering på allmän plats bör ses över.
- uppdraget att se över organisationen för teknisk service pågår.
Ilko Corkovic (S) påtalar behov att avgiftsbelägga parkeringarna vid kommunens
badplatser och att se över arrenden.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 162

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

162

Dnr 2019/172 003 KS

Riktlinjer för etablering av antenner och master inom Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunchef Jens Odevall
att

ta fram riktlinjer för mastetablering inom Borgholms kommun inför beslut i
kommunstyrelsen.

Återrapportering senast 2019-09-30.
Ärendebeskrivning
I samband med etablering av mobiltelefonimaster i kommunen har medborgare inkommit med synpunkter varför frågan om riktlinjer lyfts.
Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott bjudits in
för diskussion och dialog för eventuellt framtagande av riktlinjer för etablering av antenner och master i kommunen. Det noteras att alla närvarande är positiva till att ta
fram riktlinjer som stöd för både mastföretagen, medborgarna och tjänstemännen.
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 163

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

163

Dnr 2017/224 003 KS

Återrapportering; ungdomsstrategi för Borgholms kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna att ungdomsfrågorna integreras i den aktivitetsplan som tagits fram
för folkhälso- och ungdomsfrågorna i Borgholms kommun, 2019-2020.

att

uppdraget från § 330/2017 därmed avslutas från vidare åtgärd.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har antagit en folkhälsostrategi och en folkhälsopolitisk plan där
följande målområden har valts ut: Det tidiga livets villkor, Levnadsvanor samt Kontroll, inflytande och delaktighet.
Ansvarig folkhälso- och ungdomssamordnare har utifrån dessa målområden tagit
fram en aktivitetsplan för 2019-2020 som har kommunicerats med kommunens ledningsgrupp. De prioriterade nationella ungdomspolitiska områden är utbildning, hälsa, arbete, inflytande, fritid och kultur vilka har lyfts in i framtagen aktivitetsplan. Detta gör att arbetet blir mer lättarbetat.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-10-03 § 330 med uppdrag att ta fram ett förslag på en långsiktig plan för ungdomsarbetet, Ungdomsstrategi för Borgholms
kommun.
Tjänsteskrivelse 2019-06-10 med förslag att ändra beslutet gällande långsiktig plan
för ungdomsarbetet till att integrera ungdomsfrågorna i aktivitetsplanen för folkhälso- och ungdomsfrågorna i kommunen.
Bedömning
Ansvarig ungdoms- och folkhälsosamordnare anser att både de nationella folkhälsopolitiska- och ungdomspolitiska målen på sikt kommer att nås utan att det behövs en separat ungdomsstrategi för kommunen. Av vikt är att det finns en förståelse för vad folkhälso- och ungdomsfrågor handlar om, dels hos politikerna men
även hos tjänstemän i förvaltningarna. Ansvarig tjänsteman för frågorna kommer
att genomföra korta utbildningar i kommunen med start hösten 2019.
Skickas till
Ungdomssamordnaren
Ungdomspolitikern
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 164

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

164

Dnr 2019/1 059 KS

Tilldelningsbeslut - Upphandling ramavtal multifunktionsskrivare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tilldela följande leverantör till upphandlingen 18/50 Upphandling Multifunktionsskrivare
Leverantör 2, Konica Minolta Business Solutions Sweden Aktiebolag

Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser Multifunktionsskrivare med tillbehör och funktionsavtal.
Första tilldelningen överprövades i förvaltningsrätten och gav Konica Minolta rätt i
att övriga leverantörer inte uppfyllde alla obligatoriska krav.
I upphandling inkom 3 anbud. Endast leverantör 2 kvalificerade sig till utvärdering.
Leverantör 1

Butiks & kontorsservice Bert Karlsson
AB

19 547 SEK

Leverantör 2

Konica Minolta Business Solutions
Sweden Aktiebolag

10 997 SEK

Leverantör 3

Kontorsmaskiner i Kristianstad AB

10 602 SEK

Beslutsunderlag
Dom.
Tjänsteskrivelse.
Konsekvensanalys
Kostnaderna för utskrifter ligger idag ute i verksamheterna. Med de priser vi fått offererade sänks kostnaderna något. Totalt i kommunen cirka 50 tkr per år.
Skickas till
IT-avdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

165

Dnr 2019/134 048 KS

Erbjudande att adoptera en bänk i Engelska Parken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avstå från erbjudandet att adoptera personlig parkbänk i Engelska parken då
det kan anses som prejudicerande.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har fått en inbjudan att adoptera personlig parkbänk i Engelska Parken, beläget inom Drottning Victorias Vilohem, Borgholm på Öland, En bänkadoption avser en engångskostnad av 18 500 kronor exklusive moms.
För att göra parken tillgänglig för allmänheten ska tre ramper byggas i stängslet
och stigarna ska göras framkomliga utan att naturen kommer i andra hand. För att
allmänheten skall kunna njuta till fullo av parken, uppleva dess vackra natur och
stillhet samt kunna vila en stund kommer ett fåtal bänkar att placeras ut.
Sofforna är en specialgjord modell av Lessebo Soffa tillverkad av natur aluminium
och oljad ek kommer att användas. Sofforna kommer att ha en ram krysset, cirka
13,5 x 10 cm där platta med gravyr från donatorn placeras.
Beslutsunderlag
Erbjudande.
Tjänsteskrivelse 2019-06-04.
Ekonomiavdelningens bedömning
Borgholms kommun bör avstå från erbjudandet att adoptera en parkbänk i Engelska parken då det kan anses som prejudicerande.
Skickas till
Drottning Victorias Vilohem
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 166

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

166

Dnr 2013/175 253 KS

Avslut av ärende; Försäljningsuppdrag Skördefestvillan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsluta ärendet Dnr 2013/175 Försäljningsuppdrag Skördefestvillan, då det
finns andra planer för området där Skördefestvillan ligger.

Ärendebeskrivning
Vid genomgång av oavslutade ärenden noteras att försäljningsuppdrag avseende
Skördefestvillan inte har avslutats.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2014-08-26 (dnr 2014/188) redogjorde dåvarande fastighetschef Jan-Ola Östberg och fastighetstekniker Tobias Selldén om att en
fuktskadan drabbat flera av lokalerna i Skördefestvillan på Ekbacka området. Skadorna var av den art att det inte går att använda utrymmena bland annat på grund
av lukt.
Vidare föreslog kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att sälja byggnaderna Ekbacka 1 och 2 (Hus 06) samt
Skördefestvillan inom fastigheten Borgholm 11:42 genom kommunens mäklare för
byggnation av hyreslägenheter i privat regi.
Detta ärende avslutades 2018-05-08 § 148.
I ärende 2013/175 hanteras försäljningsuppdraget av Skördefesten och detta ärende har ännu inte avslutats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2013-05-14 § 82 uppdrag försäljning Skördefestvillan med flera
fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-11 § 225 uppdrag tomträttsavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-08-26 (dnr 2014/188) hantering gällande
fuktskada.
Bedömning
Då det finns andra planer för området där Skördefestvillan ligger bör ärendet avslutas.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

167

Dnr 2016/131 008 KS

Medborgarförslag (Clas Asp) - ta över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag, vägföreningar etc
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

medborgarförslaget hänvisas till den pågående badplatsutredningen och därmed anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Clas Asp, Kvarnstigen 6, 387 91 Borgholm, föreslår i medborgarförslag 2016-05-20
att kommunen tar över ansvar och skötsel av de badbryggor i kommunen som för
ett antal år sedan lämnades över till byalag, vägföreningar till exempel Byxelkrok,
Djupvik, Äleklinta.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-06-13 § 112 till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2016-06-13 § 112.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-11-03 § 375 med uppdrag att se över skötselavtal för badplatser efter genomförd utredning av badplatser i kommunen.
Borgholm Energi 2018-05-15 genomförd badplatsutredning.
Badplatsutredning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 med uppdrag till kommunchefen
att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska
skötas inför kommande politiskt beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 11 att badplatsutredningen ska kompletteras med översyn av kommunens offentliga toaletter.
Tjänsteskrivelse 2019-06-18 med förslag att anse medborgarförslaget besvarat med
hänvisning till pågående badplatsutredning.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

168

Dnr 2016/229 289 KS

Ansökan om överlåtelse av gamla skolan i Löt, Löts Hembygdsförening
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

i dagsläget avslå inkommen hemställan från Löts Hembygdsförening att överlåta skolan.

att

uppdra till mark- och exploatering att utarbeta ett långsiktigt avtal som ger
hembygdsföreningen möjlighet att vårda och sköta fastigheten även i framtiden

Ärendebeskrivning
Löts Hembygdsförening inkom 2016-11-02 med en hemställan om förvärv av Skolan i Löt, Palmelund 2:1.
Föreningen har nyttjat skolbyggnaden sedan 1990, inget avtal finns idag skrivet
mellan Kommunen och Föreningen vad avser skötsel, investeringar etc. Föreningen har erbjudit sig att överta skolan för 1 krona. Föreningen sköter idag om skolbyggnaden och tillhörande mark.
Beslutsunderlag
Ansökan 2016-11-01.
Tjänsteskrivelse 2019-06-24 med förslag att avslå ansökan men att avtal tecknas.
Bedömning
Det har tidigare funnits en politisk vilja att undersöka möjligheten till avstyckning av
fastigheten för att på så sätt frigöra tomter för bebyggelse.
Hemställan bör avslås till dess det klargjorts hur man önskar gå tillväga med fastigheten som helhet. Skolbyggnaden är viktigt för föreningens knappt 300 medlemmar och en central knutpunkt i Löt. Byggnaden står inför väsentliga investeringsönskemål gällande toalett, kök liksom driftssäkert värmesystem.
I det fall hemställan avslås bör ett avtal skrivas mellan kommun och förening för att
klargöra och säkerställa ansvar för bägge parter.
Skickas till
Sökanden
Mark- och exploatering
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

169

Dnr 2017/208 318 KS

Fråga om övertagande av vägansvar; Sjölunda vägsamfällighet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

inte överta Sjölunda Vägsamfällighets ansvar för vägen mellan Sandvik och
Sjölunden.

Ärendebeskrivning
Sjölunda vägsamfällighet, bestående av två permanentboende samt två fritidshus,
framför i skrivelse 2015-07-31 önskemål att kommunen ska överta ansvar av skötsel
och underhåll av vägen mellan södra utfarten från Sandvik till Sjölundabyn, cirka 1,2
kilometer. Vägen knyts sedan ihop med den anlagda cykelleden som projekterades
2014 av Borgholms kommun ner till Djupvik.
Ansökan är föranledd av den ökade trafikeringen av husbilar, bussar, personbilar
och till viss del tyngre trafik som belastar vägen. Vägsamfällighet anser att hushållen
som utgör samfälligheten inte belastar vägen alls som den tyngre trafiken gör.
Beslutsunderlag
Ansökan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-05 § 301 med undersökningsuppdrag.
Tjänsteskrivelse 2019-07-30 med förslag på avslag.
Bedömning
Tillväxtenheten har varit i kontakt med vägsamfälligheten som idag står sig tack vare statliga bidrag. Senast 2013 lade man på ett toppskikt på körbanan som ska klara flera år framdeles. Likvärdig åtgärd utfördes 1983. Vägsamfälligheten är orolig
för framtiden och att pengarna inte kommer att räcka till framtida investeringar.
Vidare har vägsamfälligheten undersökt möjligheten att få hastigheten begränsad
ur trafiksäkerhetssynpunkt från 70 km/h till 50 km/h vilket länsstyrelsen avslog.
Borgholms kommun har inte de ekonomiska möjligheterna att överta vägsamfällighetens ansvar för väghållningen
Konsekvensanalys
Kustvägen som löper från Djupvik till Sandvik är oerhört vacker och populär. Den
nyttjas frekvent under sommarsäsongen av såväl cyklister, motionärer och bilister.
Samfälligheten gör ett bra jobb med skötsel och underhåll av sin del av sträckan så
länge bidrag räcker till. Då det endast är fyra hushåll som delar på vägunderhållet
innebär det en oro i takt med den ökade trafiken.
Skickas till
Sökanden
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2019-08-13

170

Dnr 2019/4 423 KS

Anvisning av medel för grusning av gångväg; Styrmansgatan-Ekbackaområdet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

grusa genomfartsväg mellan Styrmansgatan och Tullgatan om ca 90 kvm á
400 kr/kvm.

att

beställa arbetet hos Borgholm Energi AB.

att

anvisa 36 000 kronor från kommunstyrelsens driftbudget konto 1012-2495.

Ärendebeskrivning
Leif Ehnemark föreslår i skrivelse 2019-01-23 att kommunen anlägger/grusar upp
stigen mellan Styrmansgatan – Tullgatan. Förfrågan avser en väl använd och trafikerad genväg över grönområdet. Cyklister och promenerande använder genvägen
frekvent. Vid nederbörd blir genvägen lerig, hal och riskfylld.
Beslutsunderlag
Skrivelse.
Tjänsteskrivelse 2019-06-14.
Bedömning
Genvägen bedöms allmännyttig och frekvent använd av såväl gångtrafikanter liksom cyklister. Tillväxtenheten bedömer att det finns ett behov för en grusad väg
som nyttjats av Borgholms medborgare sedan länge och anses allmänt accepterad.
Skickas till
Sökanden
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 171

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

171

Dnr 2019/119 423 KS

Redovisning av delegationsbeslut; Lantmäteriförrättning Triangeln;
Borgholm 11:1, 13:1, 13:2 och S 19.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisning av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Lantmäteriet har efter begärd lantmäteriförrättning rörande rubricerade fastigheter
efterfrågat kommunens yttrande gällande fastighetsreglering av den allmänna platsmarken inom området.
Yttrande har på delegation avgivits av tillväxtchefen 2019-05-10 där det framgår att
kommunen står fast vid tidigare beslut gällande fastighetsreglering efter antagande
av detaljplan och fastighetsförsäljningar.
Lantmäteriet har 2019-07-09 fattat beslut rörande fastighetsregleringen där det
framgår vilka och hur stora områden av de olika fastigheterna som överförs till och
från Borgholms kommun och Handelstriangeln AB.
Det noteras vidare att
- fastigheten s:19 avregistreras.
- kostnaderna för värdering och tekniska åtgärder kan komma att bli betydande.
Dessa regleras efter att beslutet vunnit laga kraft och därefter kommer förrättningen att avslutas.
Beslutsunderlag
Ansökan om lantmäteriförrättning.
Yttrande.
Underrättelse om beslut.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

172

Dnr 2019/131 337 KS

Begäran att införliva "Skanska-tomten" som permanent del av Viktoriaskolans friyta för lek, pedagogik och utevistelse
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

fortsätta påbörjat detaljplanearbete avseende Höken 8.

att

avslå föräldrarådets begäran om att införliva området som en del av
Viktoriaskolans skolgård.

Ärendebeskrivning
Viktoriaskolans föräldraråd har 2019-05-21 inkommit med ett förslag om att bevara
del av Höken 8 för att främja skolbarns lek och utevistelse. Önskemålet avser att
permanent införliva området som en del av Viktoriaskolans skolgård.
Beslutsunderlag
Skrivelse.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-04-04 § 151 med uppdrag att påbörja detaljplan för hyreshus på den aktuella marken.
Tjänsteskrivelse med förslag att fortsätta detaljplanearbetet.
Bedömning
Tillväxtenheten ser detaljplaneprocessen som påbörjad och viktig för kommunens
stadsutveckling och tillskott av nya bostäder. Därav bör påbörjad detaljplaneprocess fortgå.
Konsekvensanalys
I det fall man önskar ändra tidigare beslut och användningsområde för ytan bör detaljplaneprocessen avstannas och kommuniceras till planarkitekt.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde noteras att arbetsutskottets önskemål är att detaljplanearbetet ska fortsätta som planerat, däremot finns möjlighet att låta den del av Östra
Kyrkogatan som är avstängd för trafik ingå som del av skolgården.
Skickas till
Viktoriaskolans föräldraråd
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

173

Dnr 2019/155 KS

Anvisning av medel; inför försäljning av bostadsfastigheter i Räpplinge
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna förslagna åtgärder för byggnation av enskild väg.

att

anvisa projektet 500 000 kronor ur investeringsbudget 2020 för exploatering
av marken.

att

uppdra till mark och exploatering att undersöka om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att kommunen beställer anslutningspunkter för vatten och avlopp till tomterna innan försäljning och att kostnaden för anslutningen läggs
till på försäljningspriset. Åtgärden skulle underlätta byggnationen på fastigheterna.

Det noteras att försäljning av bostadsmark sker utan vidare kommunfullmäktigebeslut då detta framgår av antagen taxa för kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten har utrett möjligheten till försäljning av de fem (5) tomter som är avstyckade och benämnda med respektive fastighetsbeteckning enligt tidigare beslut
om försäljning av kommunens tomter: Dnr 2015/164-253 KS. I samråd med Andreas Boström, Fastighetsmäklare/franchisetagare på Fastighetsbyrån Borgholm, ligger prisbild bedömd enligt nedan ut mot marknaden:
5:46 – 175 000:-5:47 – 175 000:-5:48 – 175 000:-5:51 – 225 000:-5:52 – 225 000:-Prisbilden är exklusive anslutning VoA vilket ska läggas till vid försäljning.
För att komma framåt i denna försäljning fordras en upprensning av marken. Därtill
önskas anlägga en grusad väg mellan tomterna för lättare åskådliggöra området
för spekulanter liksom förenkla tillgängligheten. I dialog med Julia Persson på
Borgholm Energi har vi fått en prisuppgift från Ölands Grävtjänst på 400 kronor per
kvadratmeter, totalt cirka 845 - 950 kvadratmeter vägyta. Summa pris: cirka 340
000 – 400 000 kronor. Därtill fordras cirka 100 000 kronor för upprensning av marken.
Ansökan om tillstånd enligt 39 § väglagen (1971:948) att ansluta enskild körväg till
allmän väg är inskickad till Trafikverket 2019-05-24. Tillstånd är beviljat 2019-0617.
Påkomna stenmurar som löper genom fastigheterna omfattas inte av biotopskydd
då planen antogs 1978 och således inte omfattas av Förordning om områdesskydd; 1998/1252 och dialog med Kicki Ringdahl på Länsstyrelsen i Kalmar.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

173

Kommunens kartingenjör har sett över tomtgränserna och ombetts att tydligt markera dessa med stakkäppar. Detta utfördes tillsammans med tillväxtenheten 201906-25 då man fann cirka hälften av tomtmarkeringarna. Dock behöver upprensning
och gallring utföras snarast för att nå de övriga tomtmarkeringarna som idag är
svåråtkomliga.
Beslutsunderlag
Kontakt med kommunens mäklare.
Tillstånd från Trafikverket.
Gällande detaljplan.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde diskuteras om anslutning till kommunalt vatten och avlopp
ska färdigställas och priset för anslutningen läggs till på föreslagen prisbild.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

174

Dnr 2019/166 251 KS

Anvisning av medel; projektstart exloatering och försäljnig av tomtfastigheter del av Böda 1:31
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

starta ett projekt för exploatering och försäljning av de 10 tomtfastigheter som
utgör en del av Böda 1:31

att

anvisa projektet 150 000 kronor ur investeringsbudget 2020 för förrättning av
tomtfastigheterna för att kunna påbörja försäljning.

att

uppdra till mark och exploatering att undersöka om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att kommunen beställer anslutningspunkter för vatten och avlopp till tomterna innan försäljning och att kostnaden för anslutningen läggs
till på försäljningspriset. Åtgärden skulle underlätta byggnationen på fastigheterna.

Ärendebeskrivning
1981 framtogs en detaljplan för byggnation av friliggande enplansvillor i Mellböda,
del av fastigheten Böda 1:31. Detaljplanen tillåter avstyckning av 10 tomtfastigheter som kommunen äger. Tillväxtenheten har begärt en lämplighetsprövning hos
lantmäteriet, enligt fastighetsbildningslagen. Ambitionen är att förrätta dessa tomtfastigheter och försälja dem under pågående förrättning med tillträde så snart tomterna erhållit fastighetsbeteckningar. Bedömt pris per tomt är cirka 300 000 –
400 000 kr, enligt utlåtande från Erika Bertilsson vid Fastighetsbyrån i Löttorp.
Bedömd förrättningskostnad hos lantmäteriet för tomtfastigheterna är cirka 100 000
kronor. Detta är en uppskattad kostnad då de arbetar på löpande räkning.
Bedömning
De 10 tomtfastigheterna bedöms inbringa cirka 3 000 000 – 3 500 000 kronor till
kommunen varpå detta ärende bör prioriteras. Marknaden ser god ut för området
enligt mäklaren och befintliga kunder har visat intresse för markområdet.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde diskuteras om anslutning till kommunalt vatten och avlopp
ska färdigställas innan försäljning och priset för anslutningen läggs till på föreslagen
prisbild.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

175

Dnr 2019/37 106 KS

Landsbygdskonferens 2019; deltagande från kommunen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

kommunen ska representeras av kommunledningen vid årets Landsbygdskonferens. Anmälan görs personligen.

att

delegera till kommunstyrelsens ordförande att godkänna deltagande från övriga ledamöter i kommunstyrelsen.

Anmälningsavgiften cirka 1 000 kronor/person belastar kono1010-1001.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun arrangerar Landsbygdsdagarna 2019. Det utgör dels en unik
möjlighet för kommunens politiker och andra intresserade att delta. Landsbygdsdagarna erbjuder intressanta föreläsare, workshopar med spännande teman, företagsbesök i kommunen och möjlighet till samvaro och dialog med kommunföreträdare och andra deltagare från hela landet. Dessutom är det lämpligt och önskvärt
att politiska företrädare deltar i programmet.
Välkomsthälsning, avslutningsceremoni med överlämnande av stafettpinne till nästa arrangerande kommun, exkursionsvärdar, introduktion till middagen/vand-ringen
till Borgholms Slott och välkomsttal under middagen är uppgifter som bör falla på
politiska företrädare.
Beslutsunderlag
Inbjudan och program för Landsbygdsdagarna 2019
Bedömning
Programmet för landsbygdsdagarna är i stort sett färdigt och anmälningar har börjat komma in. Landsbygdsdagarna samlar deltagare från hela Sverige, även om
tyngdpunkten ligger på kommuner i sydöstra Sverige. Programmet måste därför
vara balanserat så att det är intressant för alla. Men självklart vill vi lyfta Borgholms
kommuns eget arbete och våra företagare.
Därför är det viktigt med en god representation från kommunen, både politiskt och
tjänstemän, bland deltagarna. Vi hoppas självklart också att andra i kommunen ska
vilja vara med, och undersöker möjligheterna att stötta ideella krafters deltagande.
Kommunens representanter behöver ta plats på konferensen, delta aktivt med inlägg, förtydliganden, berättelser och dessutom ha några formella roller. Välkomsthälsning, avslut och värdskap för middagen är självklara sådana, men det finns goda möjligheter även till andra roller. Det behövs bussvärdar under företagsbesöken, personer som kan berika promenaden till slottet, och det saknas fortfarande
enstaka moderatorer och personer som kan ge en historisk inramning till både
Borgholm och slottet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Paragraf

2019-08-13

175

Det kommer att vara tre parallella workshopar på onsdagseftermiddagen och under
torsdagen hoppas vi att deltagarna kommer att fylla fyra bussar, så det behövs flera personer för att täcka in och kunna representera kommunen på ett bra sätt.
Konsekvensanalys
Eftersom kommunen köper delar av arrangemanget från Strand Hotell blir det en
nettokostnad för kommunens deltagande. Som miniminivå måste Strands andel av
deltagaravgiften betalas, cirka 1 000 kronor för hela konferensen. Enklast för alla
parter är att alla deltagare anmäler sig och betalar till Strand, och sedan kommer
kommunens andel av deltagaravgiften att betalas tillbaka till kommunen av Strand
enligt vårt avtal. Den totala kostnaden för kommunen blir densamma oavsett förfaringssätt.
Skickas till
Deltagande politiker
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

176

Dnr 2019/101 430 KS

Remiss Klimat- och energistrategi Kalmar län
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna upprättat förslag till yttrande efter att föreslagen ytterligare åtgärd
avseende sid 49 tagits bort.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram ett förslag till klimat- och energistrategi för
länet. Strategin utgör en del av ett regeringsuppdrag till samtliga länsstyrelser och
regioner att främja, samordna och leda det regionala arbetet med att förverkliga regeringens politik avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan. Samtliga kommuner i länet och ett stort antal andra intressenter har beretts tillfälle att yttra sig. Eftersom Borgholms kommun kommer att få förhålla sig till den strategi som
antas är det viktigt att ta tillvara tillfället att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Remiss av klimat- och energistrategi för Kalmar län.
Tjänsteskrivelse.
Förslag till yttrande.
Bedömning
Remissutgåvan av länets klimat- och energistrategi håller en lämplig nivå vad gäller mål och åtgärder för regionen. Den är huvudsakligen realistisk samtidigt som
den omfattar det mesta av det som offentliga aktörer i länet kan förväntas göra.
Strategin är i vissa avseenden inte helt genomarbetat, utan lider av en kombination
av upprepningar och avsaknad av bakgrund eller verifiering av påståenden. För att
slutresultatet ska bli ett lättläst och användbart dokument är det viktigt att utnyttja
möjligheten att påpeka dess svagheter, men även framhålla det positiva i förslaget
till strategi.
Konsekvensanalys
För att få en bra klimat- och energistrategi för länet är det viktigt att föra fram synpunkter som påpekar otydligheter i dokumentet. En förutsättning för att det ska gå
att använda och arbeta efter strategin är att den är väl avgränsad och tydlig.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde diskuteras yttrandet och det framkommer att förvaltningsen förslag på ytterligare åtgärd gällande sid 49 i remissen bör tas bort.
Skickas till
Yttrandet skickas till länsstyrelsen i Kalmar län
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 177

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

177

Dnr 2019/130 317 KS

Övertagande av vägbelysningsanläggning, Ramsättra/Dankvägen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

överta vägbelysningsanläggningen i Ramsättra området ”Danket” bestående
av elva vägbelysningsarmaturer på rörstolpe.

Ärendebeskrivning
Hörninge samfällighetsförening överlämnar i skrivelse vägbelysningsanläggningen i
Hörninge stugby till kommunen för drift och underhåll.
Föreningen hänvisar till Borgholm Energi Elnät AB vad gäller uppförandet och standarden då projektet har utförts och uppförts enligt deras krav och anvisningar.
Beslutsunderlag
Ansökan.
Tjänsteskrivelse från Borgholm Energi Elnät AB med förslag att kommunen övertar
drift och underhåll av anläggningen.
Bedömning
Borgholms kommun har redan ett vägbelysningsabonnemang i området som denna
nya kan kopplas in på vilket innebär att det inte blir något nytt abonnemang eller ny
anslutningsavgift till Eon.
Skickas till
Hörninge samfällighetsförening
Borgholm Energi Elnät AB
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 178

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

178

Dnr 2019/157 317 KS

Önskemål att få montera 230 V uttag på befintliga vägbelysningsstolpar, Södvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

ge Södviks Skördefestkommitté tillstånd att montera och installera 230
volts uttag skyddat med jordfelsbrytare på cirka 4 meters höjd över marknivå
på befintliga kommunal vägbelysningsstolpar utmed gamla vägen i Södvik.
Installationen ska ske under överseende samt godkännande från Borgholm
Energi Elnät AB.

Föreningen köper själv in, bekostar och monterar uttagen.
Ärendebeskrivning
Södviks Skördefestkommitté ansöker i skrivelse inkommen 2019-03-15 om tillstånd
att få montera 230 V-uttag på vägbelysningsstolpar i Södvik. Uttagen möjliggör att
prydnadsbelysningar kan sättas upp vid speciella tillfällen.
Beslutsunderlag
Ansökan.
Tjänsteskrivelse från Borgholm Energi Elnät AB med förslag att ge tillstånd.
Bedömning
Kostnaden för kommunen blir en något högre energikostnad för vägbelysningen i
Södvik, ungefär som en extra armatur.
Skickas till
Södviks Skördefestkommitté
Borgholm Energi Elnät AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 179

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

179

Dnr 2019/92 031 KS

Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; Regiondagen 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

kommunledningen deltar i Regiondagen 2019.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län inbjuder tillsammans med Svenskt näringsliv, LRF, Företagarna,
Handelskammaren, Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen i Kalmar län in till Regiondagen 2019-11-21.
Det är en dag när regionen samlar näringsliv, politiker, tjänstepersoner och ideell
sektor för möten och föreläsningar som ger inspiration och kraft i arbetet med att tillsammans utveckla Kalmar län.
Temat är ”Ett klimat att växa i” och dagen tar sin utgångpunkt i den regionala utvecklingsstrategin, där bland annat stärkt konkurrenskraft, hållbar samhällsplanering
samt hälsa, delaktighet och välbefinnande är prioriterade områden
Skickas till
Deltagarna – anmälan görs personligen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 180

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

180

Dnr 2019/92 031 KS

Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; Kalmarsundsveckan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
att

kommunledningen representerar kommunen på Kalmarsundsveckan 2019.

Ärendebeskrivning
Kalmar Energi bjuder in länets kommuner till årets Kalmarsundsvecka 28/8-1/9 mötesplatsen för hållbar utveckling. Under dagarna arrangeras temadagar om Klimatdag, Mat & Vatten, Hållbarhet är business, Hållbar Livsstil och Solcellssafari.
Beslutsunderlag
Program.
Skickas till
Deltagarna – anmälan görs personligen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

181

Dnr 2019/92 031 KS

Godkännande av deltagande i kurser, konferenser; SKL:s Fou-fond för
kommunernas fastighetsfrågor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner
att

kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) representerar kommunen i
FOU-fonden för kommunens fastighetsfrågor.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder 2019-07-10 medlemmarna i FoU fonden för kommunens fastighetsfrågor till seminarium 20 augusti, politikerkurs 15-16
oktober och Branschdagar 24-25 mars 2020.
Skickas till
Deltagaren – anmälan görs personligen.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 182

Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

182

Dnr 2019/77 510 KS

Förlängning av Gågatuperiod 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att

förlänga tiden för gågata (Storgatan och Östra Kyrkogatan) under 2019 till och
med onsdag 28 augusti.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut 2019-04-02 är gågatuperioden 2019 mellan 17 april – 21 augusti.
Lördagen den 24 augusti är det Bondens marknad och Storloppis i Borgholm. Det
innebär att Storgatan skulle stängas 21 augusti för att sedan öppnas i två dagar för
att sedan stängas av igen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag att förlänga säsongen till 28 augusti.
Bedömning
Förlängningen av gågatuperioden innebär mindre arbetsinsats och är ekonomiskt
effektiv.
Konsekvensanalys
Cityföreningen har kontaktats för att informera medlemmar (näringsidkare) om förändrad tidsperiod. Viktigt att alla informeras för att undvika onödig irritation över att
tiden ändras.
Skickas till
Kommunikatörer
Borgholm Energi AB – förrådet gata/park
Polisen
Borgholms Cityförenig
______________
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

183

Dnr 2019/111 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2019; Åkerbobadet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 500 tkr från investeringsbudgeten Fastigheter upprustning till projekt
Åkerbobadet.

Ärendebeskrivning
Fritidschef Jan-Åke Johansson har muntligt aviserat att inomhusbassängen på Åkerbobadet läcker och måste tätas. Kostnaden uppskattas till cirka 500 tkr.
Projektet ligger inte i budget utan omprioritering av investeringsbudgeten måste göras av fastighetsavdelningen efter godkännande av kommunstyrelsen.
Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) redogör för den förfrågan om snabb hantering av ärendet som
kommit honom till del.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

184

Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden budget/åtgärdsplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog och framför sina gratulationer till bra ledarskap med tanke på de genomförda effektiviseringarna inom
verksamheterna.
Ärendebeskrivning
Målet med uppföljning- avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.
Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.
Dagens sammanträde
Till mötet är socialnämndens arbetsutskott och socialchefen inbjudna.
Mötet börjar enligt framtagen checklista med genomgång av föregående mötesanteckningar och uppföljning av eventuella uppdrag.
Utveckling i verksamheten
IFo-chef-rekrytering avbröts och organisationen ska ses över innan ny rekrytering.
Hälsosamtal – nytt projekt tillsammans med hälsocentralen och kommunen.
Förebyggande arbete för de äldre måste följas upp.
Utmaningar inom verksamheten under året?
Försörjningsstödet.
Behovet av egna familjehem.
Omvärldsförändringar som berör verksamheten
Anhöriginvandringen.
Måluppfyllnad – nämndens verksamhetsplan?
Årsprognosen är minus 5,1 mkr, prognosen efter juli månad är minus 4,3. Underskottet kommer att mattas av under hösten därför håller socialnämnden kvar vid årsprognosen.
Nämndens medskick till kommunstyrelsen
Verksamheterna måste få vara med i planeringen av äldreboende på Ekbackaområdet.
Behov finns även av nybyggnation av LSS-boende.
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184

Kommunstyrelsens arbetsutskott påpekar att arbetsmarknadsavdelningen måste vara mer aktiv i projektsökning för att få ut personer i arbetslivet och egen försörjning.
Skickas till

Socialnämnden

______________
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2019-08-13

185

Dnr 2019/91 291 KS

Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde deltar representanter från projekthuset som redogör för
framtaget upplägg och ansvarsfördelning för arbetet med upphandling och genomförande:
1. Lokalbehov – arbetsgruppen.
2. Förfrågningsunderlag för totalentreprenad – Projekthuset.
3. Anbud upphandling – Projekthuset.
4. Genomförande av byggprojekt – Projekthuset.
5, Ibruktagande/förvaltning – arbetsgruppen/kommunen.
Fastighetsstrateg Maria Drott informerar om arbetsgruppens arbete med att ta fram
lokalbehov.
Under mötet diskuteras och informeras om:
- tidsplan enligt tidigare beslut. När arbetsgruppen är färdig med lokalbehovet tar
det cirka 1,5-2 månader att få fram förfrågningsunderlaget.
- kommunen måste fastställa vilka miljökrav och byggmaterial som ska ingå; sol.
celler, energi, datoriserad övervakning etecetra, därefter kan kanske ett cirkapris
tas fram.
- förfrågningsunderlag måste färdigställas snarast. Företagen måste få minst 6
veckor för att räkna på ett anbud.
- eventuell hjälp av upphandlingscentral vid utvärdering.
- entreprenör måste vara utsedd våren 2020.
- inflyttning höstterminen 2021.
- för- och nackdelar med Prefab och platsbyggt. Konstateras att Prefab byggs mer
vädersäkert (inomhus hela tiden) och därmed ger en tidsvinst men kräver krypgrund. Kvalitetsmässigt anse det inte vara någon skillnad på de båda byggnadssätten.
- dialog ska föras med trafikverket då det är lämpligt att ändra infarten för att
förbättra tillgången till biblioteket och säkerställa skolgården med tanke på trafik.
- förskola, bibliotek och gymnastiksal ligger utanför projektet.
- utemiljöerna närmast byggnaderna ska vara med i projektet.
Nästa styrgruppsmöte hålls 10 september
Skickas till
Utbildningsnämnden
______________
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