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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 258

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 258 Dnr 2018/277 002 KS

Reviderad delegationsordning, kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna reviderad delegationsordning att ersätta tidigare antagen 2019-02-

28 § 28. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningsförvaltningen har sedan den senaste delegationsordningen an-
togs 2019-02-28 bemannats på ett flertal funktioner som tidigare inte var tillsatta 
och ett antal policydokument har antagits som förutsätter delegation till tjänsteman 
för effektiv handläggning. 

Delegationsordningen är framtagen för att avlasta kommunstyrelsen och utskottet 
från rutinärenden. Genom en fungerande delegation skapas mer utrymme för prin-
cipiella ärenden, planering och beslut om styrande riktlinjer. 

I och med en fungerande delegation möjliggörs också en effektivare förvaltning 
med korta beslutsvägar, effektiv handläggning och snabbare beslut.

Av dokumentet framgår vad som ersatts och vad som är nytt, skrivet med röd text. 
Dokumentet kommer att renskrivas efter att kommunstyrelsen godkänt detsamma.

Beslutsunderlag
Delegationsordning antagen 2019-02-28.
Tjänsteskrivelse 2019-10-11.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 259

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 259 Dnr 2019/216 003 KS

Policy för medborgardialog samt rutin för genomförande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta policy för medborgardialog.

Vidare föreslås kommunstyrelsen 

att under förutsättning att kommunfullmäktige antar policy för medborgardialog, 
godkänna upprättad rutin för genomförande av medborgardialog. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrap-
port. Demokratiberedning föreslog i slutrapporten bland annat att formerna för dialog 
med medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och 
förtroendevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den 
politiska processen”. 

Kommunledingsförvaltningen har utifrån rapporten dels tagit fram förslag på en poli-
cy för medborgardialoger som visar vad en medborgardialog innebär och dels en ru-
tin/handlingsplan som visar hur en medborgardialog kan genomföras. 

I policy och rutin noteras det särskilt att det är politikerna som har ansvaret för dialo-
gen med medborgarna, en dialog ska alltså beslutas politiskt av nämnd/styrelse, 
och att tjänstepersonerna ansvarar för det praktiska genomförandet och dokumen-
tationen. 

Beslutsunderlag
Demokratiberedningens slutrapport.
SKL.
Tjänsteskrivelse 2019-10-21 med förslag att anta policy och rutin.

Bedömning
Genom att skapa forum och tillfällen för möten och dialog får de förtroendevalda 
möjlighet att lyssna av opinionen, ta del av enskilda människors synpunkter och 
förslag till utveckling i en viss fråga. Det ger de förtroendevalda olika perspektiv 
och ett breddat underlag inför olika beslut. Kommunen kan på så sätt bättre möta 
medborgarnas behov.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 260

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 260 Dnr 2011/24 106 KS

Avsluta medlemskap i Sveriges Ekokommuner

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avsluta medlemskapet i Föreningen Sveriges Ekokommuner.

att inte betala årsavgiften för medlemskapet nästa år. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige biföll 2010-01-24 § 17 en motion från Kristdemokraterna om 
att ansöka om medlemskap i Föreningen Sveriges Ekokommuner. 

Efter nära tio års medlemskap kan Borgholms kommun konstatera att det tillfört 
kommunen mycket liten nytta. Det finns ingen dokumentation någonstans som på-
visar att kommunen vunnit något på medlemskapet. Årskostnaden om 7 262 kronor 
för år 2019 måste betalas. Men därefter är det både oklart vad kostnaden kommer 
att bli och att den summan, oavsett storlek, kan användas mer effektivt inom exem-
pelvis LONA-projekt eller andra insatser för att värna om biodiversitet, ekologisk 
hållbarhet och andra miljö- och klimatmål.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2010-01-24 § 17.
Faktura,
Tjänsteskrivelse 2019-10-10 med förslag att avsluta medlemskapet.

Bedömning
Tillväxtenheten bedömer att medlemskapet i Föreningen Sveriges Ekokommuner 
inneburit en näst intill obefintlig nytta.

Konsekvensanalys
Att inte förnya medlemskapet från och med årsskiftet kommer medföra en ekono-
misk besparing av medel som kan användas för att göra faktiska åtgärder eller an-
vändas i olika typer av miljövårdande projekt.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Föreningen Sveriges Ekokommuner
*______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 261

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 261 Dnr 2019/106 020 KS

Godkännande av utlandsresor 2019; seminarium i Tyskland, personal 
vid Slottsskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna utlandsresa 2019-11-07—09 till Tyskland för personal vid 

Slottsskolan. 

Ärendebeskrivning
Rektor Göran Eliasson på Slottsskolan meddelar i e-post 2019-09-05 att personal 
från Slottsskolan ska delta på eTwinningseminariet ”Democratic Participation” i
Erfurt, Tyskland, 2019-11-07—09. 

Enligt tidigare beslut ska kommunstyrelsens arbetsutskott med hänsyn till eventuella 
försäkringsfrågor vid olyckshändelser, godkänna utlandsresor som kommunens an-
ställda och politiker gör i tjänsten.

Skickas till
Rektor på Slottsskolan

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 262

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 262 Dnr 2019/106 020 KS

Godkännande av utlandsresor 2019; utbildning i Barcelona IT-tekniker

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna utbildning utomlands för Kim Johnsson.

Ärendebeskrivning
IT-chef Niklas Palmqvist redogör i tjänsteskrivelse om planerad utbildning i 
Barcelona för IT-tekniker Kim Johnsson. 

Under året har IT-avdelningen upphandlat nya brandväggar till båda kommu-
nerna. Upphandlingen slutade med en för oss ny tillverkare, Fortinet.

För att vi ska kunna använda brandväggarna optimalt måste Kim Johnsson 
få möjlighet till utbildning som inte erbjuds i Sverige. Våra brandväggar har 
funktioner som kan ersätta andra säkerhetsfunktioner som vi använder så 
förhoppningen är att denna utbildning ska betala sig omgående.

Konventet pågår i fyra dagar och är fyllda med workshops och föreläsningar. 
https://www.fortinetaccelerate.com/barcelona/home

Enligt tidigare beslut ska kommunstyrelsens arbetsutskott med hänsyn till eventu-
ella försäkringsfrågor vid olyckshändelser, godkänna utlandsresor som kommu-
nens anställda och politiker gör i tjänsteen..

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-18.

Bedömning
Kostnaden om cirka 25 000 kronor tas ur IT-avdelningens budget och kommer be-
tala sig självt i och med bättre nyttjande av nya brandväggarna.

Skickas till
IT-avdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 263

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 263 Dnr 2019/213 422 KS

Pantamera; utdelning till Ölands Vattenråd

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att behållningen från insamling av returburkar från återvinningsstationerna i 

Borgholms kommun ska riktas till Ölands Vattenråd ideell förening. 

att överlämna till Borgholm Energi att underrätta Returpack AB/Pantamera om 
beslutet att fortsättningsvis rikta utbetalning av medel från insamlingskärlen 
på återvinningstationerna i Borgholms kommun till Ölands Vattenråd ideell 
förening.

Ärendebeskrivning
Returpack AB administrerar Pantamera för insamling av returburkar med eller utan 
pant. De har insamlingskärl vid återvinningsstationerna i kommunen och behåll-
ningen från insamlingen betalas per automatik ut till Världsnaturfonden, WWF och 
deras arbete för Östersjön. Behållningen kan också riktas till andra organisationer 
som styrs av huvudmannen, till exempel Borgholm Energi/Borgholms kommun. 
Borgholm Energi har idag ansvar för kommunikationen med Pantamera.

Ölands Vattenråd är en ideell förening som arbetar med alla vattenförekomster, det 
vill säga kust-, grund- och ytvatten. I styrelsen finns representanter från Camping 
Öland, Lantbrukarnas Riksförbund, yrkesfiskare, sportfiske, naturskyddsförening 
och markägare. Vattenrådet medfinansierar bland annat sportfiskarnas projekt för 
att restaurera kustnära våtmarker och arbetar med information och folkbildning om 
Ölands alla vatten.

Beslutet kan tas av arbetsutskottet för att få en formell styrning av medlen till lokala 
åtgärder. Att styra behållningen av Pantameras insamling i kommunen till en lokal 
aktör som arbetar övergripande med vattenfrågor gör att mer lokalt synligt vatten-
vårdsarbete kan genomföras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-16.

Bedömning
Kommunen har ingen övrig rådighet över Pantameras behållning, men kan rikta 
dem till ett mer lokalt arbete än det övergripande genom WWF. Eftersom Ölands 
Vattenråd samlar flera organisationer med intresse för vatten i styrelsen kan dessa 
i sin tur äska medel från vattenrådet för genomförande av lokalt vattenvårdsarbete.

Skickas till
Borgholm Energi AB f v b till Pantamera
Ölands Vattenråd
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 264

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 264 Dnr 2019/224 253 KS

Fastighetsförsäljning kommunala tomter; Rälla

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt tillväxtenheten
att påbörja avstyckning av de tomter som ännu inte avstyckats från Högsrum 

5:29 samt

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt delegation

att godkänna försäljning av redovisade tomtfastigheter i Rälla.

Det noteras att kommunfullmäktige gett kommunstyrelsen i uppdrag att vid försälj-
ning av bostadsmark, tillsammans med utsedd mäklare göra en objektrelaterad be-
dömning av försäljningspriset för respektive tomtobjekt. 

Ärendebeskrivning
Enligt en utredning från 2013 tog man i projektgrupp fram ett underlag över kom-
munens tomtfastigheter. I Rälla återfinns attraktiva tomter:  Högsrum 5:73 – 837 
kvm med en byggrätt på 250 kvm, Rälla Tall 9:15 – 949 kvm med en byggrätt på 
250 kvm. Båda är idag avstyckade tomtfastigheter och upptagna i detaljplan för vil-
labebyggelse enligt detaljplan nummer 166.

Vidare i detaljplan finns två möjliga fastigheter som ännu inte styckats av från 
Högsrum 5:29. Den ena möjliga fastigheten opererar idag som parkeringsplats åt 
Rälla Skola. Den andra möjliga fastigheten ligger precis norr om parkeringen. Båda 
möjliga fastigheterna utgör cirkaa 1 000 – 1 400 kvm.

Beslutsunderlag
Detaljplan 166 samt PM ”Leva och bo i Borgholms Kommun” från 2013.
Tjänsteskrivelse 2019-10-25 med förslag. 

Bedömning
2013 – bedömdes de fyra möjliga tomtfastigheterna inbringa cirka 200 000 – 
400 000 kronor per tomtfastighet. Tillväxtenheten finner ingen strategisk anledning 
att behålla tomtfastigheterna i kommunens ägo. I vart fall de två tomtfastigheter 
som redan är avstyckade och inte utgör någon nytta för Rälla Skola.

Skickas till
Tillväxtenheten

______________

10



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 265

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 265 Dnr 2019/226 214 KS och 2017/115-360 KS

Avskrivning av detaljplaneuppdrag samt försäljningsuppdrag; Sjöstu-
geudden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avskriva påbörjat detaljplanearbete för Sjöstugeudden och de arrendetomter-

na som idag omfattas.

att uppdra åt tillväxtenheten, att för de intresserade arrendatorerna, utreda möj-
lighet till att förändra respektive arrendetomter till friköpta fastigheter.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2007-08-21 § 455 uppdragit till miljö- och 
byggnadsförvaltningen att upprätta en detaljplan för hela ”Sjöstugeudden”.

Beslutsunderlag
Samrådsyttrande från Länsstyrelsen, daterat 2010-08-26.
PM till Borgholms kommun, framtaget av Lindahl Jurister 2018-06-29 angående 
”täckning för anläggningsavgift för anslutande av arrendelotter på Sjöstugeud
den till VA-anläggning”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-04  § 349 Förmedlande av förbindel-
sepunkt Borgholm 11:1 med uppdrag åt kommunchefen att hantera inkomna 
förfrågningar om förvärv av arrendelotter.
Tjänsteskrivelse 2019-10-23 med förslag. 

Bedömning
Idag pågår inget aktivt planarbete för Sjöstugeudden och har heller ingen priorite-
ring bland de kommunala planerna. Förutsättningarna för planarbetet har föränd-
rats, främst genom PBL 2010:900 avseende klimatanpassningar såsom stigande 
havsnivåer varpå det inte är möjligt att tillskapa nya tomtfastigheter.

Konsekvensanalys
I nuläget finns det 20 arrendetomter på Sjöstugeudden. Flertalet arrendatorer har 
under flera år sökt möjlighet till friköp av marken för bildande av fastigheter. I det 
fall att tomterna går att stycka av bör en värdering utföras för att sedan säljas till in-
tresserad arrendator och därtill addera de faktiska kostnaderna Borgholms kom-
mun lagt ut för V/A-utbyggnaden liksom förrättningskostnaderna. I det fall avstyck-
ning bedöms olämpligt kommer dessa arrendeavtal förhandlas om.

Skickas till
Tillväxtenheten
Plan- och byggenheten
Registrator
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 266

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 266 Dnr 2015/36 214 KS

Godkännande av tilläggsavtal - exploateringsavtal; Detaljplan Solberga 
3:1 med flera fastigheter, Elofs Källa AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att godkänna upprättat tilläggsavtal - exploateringsavtal gällande detaljplan för 

Solberga 3:1 med flera fastigheter, Solbergamarken 

Ärendebeskrivning
Tillväxtavdelningen har upprättat tilläggsavtal gällande exploateringsavtal för Borg-
holm Solberga 3:1 mellan kommunen och Elofs Källa AB. 

Av tilläggssavtalet exploateringsavtalet framgår bland annat att 
- exploatören Elofs Källa AB mot en ersättning av 1 krona överlåter de delar inom 

fastigheten som i detaljplanen utgör allmän plats till kommunen och ska regleras 
till Tings Ene 1:14 och bekostas av Borgholms kommun. 

- exploatören ska se till att de markområden som ska överlåtas till kommunen inte 
besväras av inteckningar, servitut eller andra rättigheter som utan inskrivning i 
fastighetsregistret kan göras gällande gentemot fastighetsägaren. Vidare förbin-
der sig parterna att acceptera de mindre avvikelser avseende markområdenas 
omfattning som lantmäterimyndigheten kan komma att kräva för genomförandet 
av de fastighetsbildningsåtgärder som fordras.

- exploatören ska till kommunen erlägga de faktiska kostnaderna för anläggande 
av allmän plats. Kommunen ansvarar för projektering, upphandling och anläg-
gande. Fördelning parterna emellan: 50/50.

- en förutsättning för detaljplanens genomförande är att Borgholms kommun och 
exploatören gemensamt låter anlägga ett dagvattensystem med fördröjningsma-
gasin. Investeringskostnaden fördelas 50/50.

- kommunen ska ansöka om inrättande av gemensamhetsanläggning/ar. Kostna-
den fördelas enligt ovan beskrivet (50/50).

- kommunen ska se till att såväl projektering som arbeten för genomförande av de
taljplanen samordnas mellan parterna. Resultatet av samordningen ska doku-
menteras och finnas tillgänglig för parterna under projektering och genomfö-
rande. 

- granskningsrutiner av bygghandlingar för allmän plats ska upprättas av kommu-
nen i samråd med Exploatören. Kostnadsfördelning, enligt ovan. (50/50). Kom-
munen fakturerar kostnader löpande på Exploatören.

- exploatören har ett ekonomiskt åtagande enligt avtalet. Exploatören ska för detta 
åtagande ställa en säkerhet i form av bankgaranti till ett belopp om 1 000 000 
kronor. Säkerheten ska överlämnas till kommunen i samband med exploatörens 
undertecknande av detta avtal. Säkerheten/bankgarantin återlämnas till exploatö-
ren först när man fullgjort sina åtaganden
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 266

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Detaljplan.
Tidigare träffade avtal 1989-04-20, 2011-11-10.
Tilläggsavtal.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 267

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 267 Dnr 2019/223 423 KS

Fastighetstransaktioner Borgholms kommun och Borgholm Energi

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdra åt tillväxtenheten
att tillsammans med Borgholm Energi ta fram en handlingsplan enligt KPMGs 

rapport 2017-12-07.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har enligt köpeavtal år 2009 och 2010 sålt 17 byggnader om 
totalt 91 lägenheter till Borgholm Energi. Enligt köpeavtalen har kommunen endast 
sålt byggnaderna men inte tillhörande mark. Lagfart för fastigheterna innehas fort-
farande av kommunen. Bolaget har inte betalat någon fastighetsskatt från förvärvs-
tidpunkten och framåt. 

I köpekontrakt daterat 2009-12-15 anges att Bolaget tillträder ”fastigheterna” den 
2009-12-15 och i köpekontraktet daterat 2010-11-30 anges att Bolaget tillträder 
”byggnaderna” den 2010-12-31 respektive den 2011-01-03- Köpekillingen betala-
des under år 2010-2011. 

Enligt överlåtelseavtalen har Bolaget övertagit befintliga hyresavtal som förelegat 
mellan Kommunen och externa hyresgäster. 

Total köpeskilling för byggnaderna uppgick till 23 mkr vid förvärvstidpunkten.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2009-11-30 § 119, fastighetsförsäljningen. 
KPMGs rapport 2017-12-07
Fastighetsbranschens Utrednings Institut i Växjö AB PM 2016-10-05.
Tjänsteskrivelse 2019-10-23 med förslag på uppdrag. 

Bedömning
Tillväxtenheten ska tillsammans med bolaget ta fram en handlingsplan där följande 
ska tas upp.
- Konsekvenser gällande bland annat hyreskontrakt samt avstämning om någon 

åtgärd behöver ske.
- affärsmässig bedömning av vilka fastigheter som ska ägas av kommunen re-

spektive bolaget. 
- aktuella värderingsintyg för fastigheterna. 
- säkerställa de skattemässiga konsekvenserna av den slutgiltiga handlingspla-

nen. 
- upprätta nödvändiga civilrättsliga handlingar. 
- uppdragsbeskrivning till KPMG. 

Konsekvensanalys
Efter upprättad handlingsplan med förslag till beslut kommer en konsekvensanalys 
presenteras. 

14



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 267
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Skickas till
Tillväxtenheten
Borgholm Energi AB för kännedom
Ekonomiavdelningen för kännedom

______________
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§ 268 Dnr 2017/168 312 KS

Önskemål om att anlägga en gång och cykelbana från ICA nära i Byxel-
krok till Mellby.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att som svar på Byxelkroks vägförenings skrivelse meddela att Trafikverket har 

börjat arbetet med en åtgärdsvalsstudie för den del av väg 136 som sträcker 
sig från Mellby till Byxelkrok. Studien beräknas vara färdig våren 2020. 

Ärendebeskrivning
Byxelkroks vägförening anhåller i skrivelse 2017-06-01 att kommunen engagerar 
sig i att det skyndsamt utreds möjligheterna att anlägga en gång- och cykelväg från 
ICA Nära Byxelkrok till Mellby söder om Byxelkrok. 

Styrelsen har uppvaktat Trafikverket om gång- och cykelbana och behöver stöd 
från Borgholms kommun så det skyndsamt utreds när, var och hur en cykelbana 
ska kunna anläggas.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2017-06-13 § 255 åt mark- och exploate-
ring 
- att utreda om gång- och cykelvägen skulle ta kommunal mark i anspråk samt 

undersöka hos Trafikverket hur tidigare ärende behandlats. 

Ärendet har därefter överlämnats till Tillväxtenheten för vidare hantering. 

Beslutsunderlag
Skrivelse 2017-06-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-06-13 § 255 med uppdrag.
Tjänsteskrivelse 2019-10-15.

Bedömning
Trafikverket har nyligen påbörjat arbetet med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för den 
del av väg 136 som sträcker sig från Mellby till Byxelkrok. Behovet av en säkrare 
trafiklösning för gång- och cykeltrafikanter samt åtgärder för skydd av berört vatten-
skyddsområde har sedan tidigare lyfts av Borgholms kommun, bland annat i den 
fördjupade översiktsplanen för Byxelkrok. 

I den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Trafikverket påbörjat kommer särskilt fokus lig-
ga på frågan om gång- och cykeltrafik samt skydd av vattenskyddsområdet. 

En ÅVS är en förberedande studie i fyra steg som kort sammanfattat består av att 
förstå nuläge; identifiera behov, brister och mål; analysera åtgärder samt slutligen 
forma en övergripande inriktning och lämna förslag på rekommenderade åtgärder.
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I studien medverkar utöver Trafikverket även länsstyrelsen, Region Kalmar och 
kommunen. Kommunen kommer i arbetet även inhämta synpunkter från lokala in-
tressenter. Åtgärdsvalsstudien ska enligt tidsplanen vara färdig i maj 2020. Först 
därefter blir det känt vilka åtgärder som är lämpliga att gå vidare med och i vilken 
utsträckning kommunal mark kommer tas i anspråk. 

I den cykelstrategi som tillväxtenheten för närvarande arbetar med kommer nyttan 
av ett bra samarbete med Trafikverket att lyftas. Genom att arbeta strukturerat och 
med löpande bristinventering och behovsbeskrivningar gällande transportinfra-
struktur kan vi förbättra våra möjligheter att få behov och brister utmed de statliga 
vägarna åtgärdade.

Skickas till
Byxelkroks vägförening

______________
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§ 269 Dnr 2018/178 317 KS

Önskemål om gatubelysning; Stigen mot Torsgatan-Viktoriagatan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att godkänna uppsättning av gatubelysning enligt ansökan.
att arbetet utförs under år 2020.
att beställa arbetet hos Borgholm Energi AB.
att hos kommunstyrelsen begära anvisning av 126 tkr för finansiering av arbetet 

genom sker genom ianspråktagande av medel från investeringsbudget 2020 
ansvar 1012-2400 projekt 1404.

Ärendebeskrivning
HSB:s Bostadsrättsförening Spiran i Borgholm anhåller i skrivelse inkommen 2018-
06-27 dels om uppsättning av gatubelysning och dels grusning av cykelstig längs 
östra tomtgränsen.

Borgholm Energis AB:s elingenjör har enligt skrivelsen meddelat att det är möjligt 
komplettera belysning från befintlig belysning på tvärsgående GC-väg. Utökning 
med två belysningspunkter för att belysa 50 meter stig fram till ”rotationskryss” för 
att nå Viktoriaområdet till en beräknad kostnad i storleksordning 45 000 kronor ex-
klusive moms.

Utökning cirka 70 meter fortsättning med tre belysningsstolpar till upp mot Torsgatan 
enligt förfrågan kostnad cirka 60 000 kronor exklusive moms.

Beslutsunderlag
Skrivelse 2018-06-27.
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi AB.
Info finansiering från ekonomiavdelningen. 

Bedömning
Elingenjören har till dagens sammanträde tagit fram en gällande kostnad för arbe-
tet från upphandlad entreprenör, GC-väg i storleksordning cirka 115 meter och cir-
ka 1 meter bred försedd med markduk och grus.

Mot en kostnad av cirka 46 000 kronor + moms grävning  av kabel i samband med 
förbättring av GC-väg + 6 belysningsstolpar (80 000:-) = totalt 46 000+80 000= 
126 000:- exklusive moms.

Enligt uppgift från ekonomiavdelningen finns det inget utrymme på konto infra-
struktur. Projekt 1404-gatubelysning har redovisat 0 kronor men sammanställning 
på reserverade medel saknas. 2019 finns det 534 tkr i budget men inget är fakture-
rat hittills. 

18



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-11-05 269

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Annars är det ansvar 1012, verksamhet 2400, projekt 1404. Förslaget är att beslu-
ta om arbetet in 2020 eftersom det inte finns utrymme 2019. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
HSB:s bostadsrättsförening
Borgholm Energi AB

______________
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§ 270 Dnr 2018/97 109 KS

Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäkltige
att bifalla motionen.

att uppdra till socialnämnden/arbetsmarknadsavdelning och kommunstyrelsen/ 
fritidsenheten att i samråd med Smålandsidrotten planera för att starta och 
driva en Fritidsbank i Borgholms kommun. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) föreslår i motion 2018-03-21
- att Borgholms kommun ska verka för att det ska finnas en Fritidsbank i kommu-

nen.
- att samordna denna verksamhet med socialförvaltningens dagliga verksamhet 

(återbruk) för att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer som står 
långt från arbetsmarknaden. 

Kommunfullmäktige lämnar 2018-04-16 § 83 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2018-04-16 § 83. 
Tjänsteskrivelse 2019-10-24 med förslag på bifall.

Bedömning
Fritidsbanken är som ett bibliotek fast med sport- och fritidsprylar. Här kan man lå-
na utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, 
snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är 14 dagar. 

2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun, tre mil norr om 
Karlstad. Varumärket Fritidsbanken ägs av Fritidsbanken Sverige ideell förening 
där alla huvudmän som driver en lokal Fritidsbank är medlemmar. Idag finns det ett 
60-tal fritidsbanker runtom i Sverige. 

Vem/vilka som startar upp Fritidsbanken lokalt ser olika ut, men oftast är det kom-
munen som är lokal huvudman och även om huvudmannen är en annan så är det 
viktigt att kommunen står bakom Fritidsbanken. Föreningar och andra organisatio-
ner skall hjälpa till att få igång verksamheten genom att samla in fritidsutrustning 
som inte används längre.

Det ska inte kosta pengar att låna, det är ingen deponeringsavgift och heller ingen 
förseningsavgift. Går något sönder syns det att man har haft kul. Inga böter eller 
ersättningskrav med andra ord.
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De flesta artiklarna är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar 
och människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att 
låna skridskor de gånger du behöver, då sparar du både på miljön och din egen 
plånbok. 

Riksidrottsförbundet inledde under 2016 ett samarbete med Fritidsbanken för att 
utveckla verksamheten, skapa ett långsiktigt lokalt engagemang och möjliggöra för 
fler att börja idrotta. Smålandsidrotten arbetar med att stödja kommuner som pla-
nerar att starta och/eller driver en Fritidsbank.

Konsekvensanalys
En fritidsbank bidrar till att ge alla möjligheter att utöva och testa olika idrotter och 
fritidsaktiviteter, även om de inte har råd eller möjlighet att köpa nödvändig utrust-
ning. Ur ett klimat- och miljöperspektiv är det mycket bra att utrusning återanvänds 
under hela sin livslängd istället för att glömmas eller kastas bort i förtid. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 271 Dnr 2019/147 109 KS

Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ord-
ningsförskrifterna i Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i motion 2019-06-18
- att kommunfullmäktige beslutar att införa generellt tiggeriförbud i de allmänna 

lokala ordningsföreskrifterna i Borgholms kommun.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-08-19 § 149 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-19 § 149
Tjänsteskrivelse 2019-09-01 med förslag på avslag.
Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att 
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfo-
ganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borg-
holms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på 
sådan mark utan tillstånd. 

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de 
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara 
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.

Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är 
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna 
komma att omfatta.

Skickas till
Kommunfullmäktige
_____________________
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§ 272 Dnr 2019/169 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-09 att kommunfullmäktige beslutar
- att införa ett tillägg till 10 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna i Borg-

holms kommun antagna av kommunfullmäktige den 18 maj 2015 att passiv 
penninginsamling (tiggeri) är förbjuden på Torget och längs hela Storgatan i 
Borgholm och på samtliga tvärgator fram till Storgatans närmaste parallellgator, 
samt på allmän mark i direkt anslutning till butikerna i hela kommunen. 

- att uppdra åt kommunstyrelsen att komplettera beslutet med eventuellt erforder-
lig preciserande text och kartmarkeringar.

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 150 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-08-19 § 150.
Tjänsteskrivelse 2019-09-02 med förslag på avslag. 

Bedömning
I motionen refereras till att Högsta förvaltningsdomstolen i en dom har slagit fast att 
kommuner har rätt att besluta om tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna. 
Där kan beslutas om tiggeriförbud på allmän platsmark som kommunen har förfo-
ganderätt över, det vill säga i praktiken kommunalägd allmän platsmark. I Borg-
holms kommuns allmänna ordningsföreskrifter finns ett förbud mot försäljning på 
sådan mark utan tillstånd.

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Ett tiggeriförbud är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att införa ett tiggeriförbud inte uppväger de 
problem som ett förbud skulle innebära i att särskilja vad som skulle kunna vara 
tillåtet och vad som skulle vara förbjudet enligt en sådan bestämmelse.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av såväl avslag som ett eventuellt tillstyrkande av motionen är 
små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på mark som ett förbud skulle kunna 
komma att omfatta.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 273 Dnr 2019/171 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offent-
lig plats

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionen

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-08-10
- att kommunfullmäktige beslutar att det i kommunens allmänna ordningsföreskrif-

ter ska införas en individuell tillståndsplikt för att få tigga på offentlig plats i Borg-
holms kommun och att tiggeri på offentlig plats i kommunen skall beivras samt att 
tiggare som saknar tillstånd ska kunna avvisas samt 

- att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att närmare utforma dessa 
regler. 

Kommunfullmäktige lämnade 2019-08-19 § 152 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktiges beslut 2019-08-19 § 152.
Tjänsteskrivelse 2019-09-02 med förslag på avslag.

Bedömning
En dom i Högsta förvaltningsdomstolen visar att kommuner har rätt att besluta att 
tiggeri är tillståndspliktigt i de lokala ordningsföreskrifterna. Regleringen kan gälla 
på allmän platsmark som kommunen har förfoganderätt över, det vill säga i prakti-
ken kommunalägd allmän platsmark. I Borgholms kommuns allmänna ordningsfö-
reskrifter finns tillståndsplikt för försäljning på sådan mark. 

Tiggeri på kommunalägd allmän platsmark är i Borgholms kommun en högst be-
gränsad företeelse. Om man utgår från hur läget har varit det senaste året skulle 
endast en plats som tiggare regelbundet utnyttjar beröras. 

Att reglera tiggeri är förenat med problematiska gränsdragningar. Exempelvis är in-
samling för välgörande ändamål svårt att särskilja från tiggeri. Bedömningen är 
därför att de eventuella fördelarna med att reglera tiggeri inte uppväger de problem 
som det rent praktiskt skulle innebära att bedöma vad som skulle vara tillstånds-
pliktigt eller inte. Det skulle krävas ett komplext regelverk för att kunna göra be-
dömningar om vad som är att räkna som tiggeri, samt i vilka fall tillstånd ska med-
ges respektive inte medges.
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Konsekvensanalys
Konsekvenserna av ett avslag är små, då tiggeri förekommer ytterst begränsat på 
mark som regleringen skulle kunna komma att omfatta. Konsekvenserna av att till-
styrka motionen skulle däremot innebära administrativa kostnader för framtagande 
av att rättsligt korrekt regelverk för bedömning av vad som är tillståndspliktigt, re-
spektive vad som ska tillåtas eller avslås om ansökan inkommer.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 274 Dnr 2019/41 008 KS

Medborgarförslag (Ellinor Jonsson) - ge alla hushåll i Borgholms kom-
mun varsin miljötratt

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att avslå förslaget att köpa in och distribuera miljötrattar till invånarna i kommu-

nen.

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget 
slutligt behandlas. 

Ärendebeskrivning
Ellinor Jonsson föreslår i medborgarförslag 2019-01-21 
- att kommunen ger alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt för att 

samla in fett och olja från matlagningen.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 68 förslaget till kommunstyrelsen för 
ställningstagande och beslut. 

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 68.
Tjänsteskrivelse 2019-10-15 med förslag på avslag. 

Bedömning
En miljötratt är en speciell tratt avsedd för att sättas på PET-flaskor för att samla in 
matfett och matolja. Syftet med att samla in matfett och matoljor är att öka återvin-
ningen av fetterna och samtidigt skydda avloppsledningarna från att bli igensatta 
av matfett.

Medborgarförslaget är baserade på logiska och goda argument. Det är även i linje 
med Borgholms kommuns hållbarhetspolicy. Av medborgarförslaget att döma är 
idén hämtad från Högsby kommun där ett liknande förslag lagts.

Det finns med avseende på avfallshantering och återvinning av matavfall en avgö-
rande skillnad mellan Högsby och Borgholms kommuner. I Högsby samlas matav-
fallet in i papperspåsar och sådana håller inte om man häller matfett i dem. I Borg-
holms kommun används KSRRs gröna återvinningspåsar av plast. Dessa kan utan 
problem även fyllas med flytande avfall som exempelvis matfett och matolja. Dess-
utom finns redan en fungerande återanvändning av PET-flaskor genom pantsyste-
met. Slutligen kan matfett även hällas i plastpåsar som går till förbränning via den 
vanliga sophanteringen. Oljan kommer då förbrännas, ge värmeenergi och på det 
sättet återvinnas.
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Konsekvensanalys
Att köpa in miljötrattar innebär en kostnad som inte ger någon förbättrad miljönytta. 
Eftersom miljötratten är av plast är miljöeffekten troligen mer negativ än positiv för 
Borgholms kommun. Dessutom finns det ingenting som hindrar att man använder 
en vanlig kökstratt för att hälla upp matfett och olja i en PET-flaska som sedan 
slängs bland de vanliga soporna och förbränns.

Miljöeffekten av förslaget är antingen obefintlig eller marginellt negativ.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 275 Dnr 2019/50 008 KS

Medborgarförslag (Tommy Lindström)  - Borgholms kommun ska ansö-
ka om att bli en "kranmärkt" organisation

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunsstyrelsen
att avslå förslaget att ansöka om Kranmärkning för Borgholms kommun.

att fatta ett principbeslut om att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konfe-
renser med mera.

Det noteras att förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde där förslaget 
slutligt behandlas. 

Ärendebeskrivning
Tommy Lindström föreslår i medborgarförslag 2019-02-12 
- att kommunen ska ansöka om att bli en ”kranmärkt” organisation.

Kommunfullmäktige lämnar 2019-04-15 § 69 motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2019-04-15 § 69.

Bedömning
Tommy Lindström föreslår i ett medborgarförslag att Borgholms kommun skall an-
söka om att bli en kranmärkt kommun. Kranmärkning är en hållbarhetsmärkning 
genom Svenskt vatten.

I sitt medborgarförslag poängterar Lindström att kommunen investerat mångmiljon-
belopp på att säkerställa att det kommunala kranvattnet har högsta möjliga kvalitet 
samt att det därför både ser ”illa ut” att kommunen vid sammankomster serverar 
flaskvatten. Lindström beskriver också varför flaskvatten är en ohållbar lösning ef-
tersom flaskvattnet transporteras långa sträckor.

Borgholms kommun bedömer att Lindströms argument i sak är korrekta. Att kom-
munen ska undvika att köpa flaskvatten är i linje med kommunens gällande hållbar-
hetspolicy och är i övrigt en onödig kostnad. Kommunen bedömer vidare att ansö-
kan om att bli en kranmärkt kommun inte förändrar någonting i sak. Dessutom är 
kranmärkningen av begränsad nytta då den varken följs upp och samtidigt kommer 
medföra en kostnad då medlemskapet bygger på att kommunen rapporterar om sin 
användning av kran/flaskvatten. En sådan rapportering kommer kräva både sam-
ordning och tjänstemannatid, vilket blir en kostnad.
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Ett alternativ till att ansöka om kranmärkning med de tillhörande kostnaderna är att 
fatta ett principbeslut om att börja använda kranvatten vid sammankomster istället. 
Detta kommer medföra en besparing eftersom flaskvatten är dyrt. De pengar kom-
munen sparar på att byta ut flaskvatten mot kranvatten kan investeras i fler kolsyre-
apparater istället. En sådan maskin finns redan i stadshuset och vid behov kan fler 
köpas in. Många människor uppskattar kolsyrat vatten och det är en bekvämlighet 
kommunen rimligen bör erbjuda vid sammankomster. Genom att erbjuda både van-
ligt kranvatten och kolsyrat dito kan kommunen på sikt spara pengar utan att förlo-
ra möjligheten att servera kolsyrat vatten.

Konsekvensanalys
Genom att inte ansöka om kranmärkning undviker kommunen en merkostnad. Den 
merkostnaden tillsammans med att kapa bort kostnaderna med att erbjuda flask-
vatten är en besparing kommunen kan göra. Genom att istället köpa in kolsyrema-
skiner kan kommunen erbjuda samma utbud av drycker vid sammankomster och 
möten, leva upp till sin hållbarhetspolicy och på sikt spara pengar.

Genom att fatta ett principbeslut om flaskvatten kan kommunen erbjuda kolsyrat 
vatten vid sina möten, spara pengar och leva upp till sin egen hållbarhetspolicy ut-
an att ansöka om kranmärkning

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 276 Dnr 2019/198 006 KS

Sammanträdestider 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2020; 14, 21 januari, 4, 11 febru-

ari, 3, 10 mars, 7,14 april, 5, 12 maj, 2, 9 juni, 11, 18 augusti, 1, 8 september, 
6, 13 oktober, 3, 10 november, 1, 8 december. 

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-09-27.

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden för 
2019 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redovisningar 
och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan samma upplägg 
användas även 2020.

Skickas till
Kommunikatörerna
Registrator

______________
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§ 277 Dnr 2018/106 141 KS

Handlingsplan 2020-2022; Näringslivsstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av näringslivsutskott
att godkänna handlingsplan daterad 2019-10-31 för ett bättre företagsklimat i 

Borgholms kommun.

Ärendebeskrivning
I Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet i kommunen hamnar Borg-
holm på plats 261 av 290 kommuner. Det är en försämring med 23 platser. En 
handlingsplan för målperioden i Näringslivsstrategin har tagits fram av tillväxtenhe-
ten.

Av handlingsplanen framgår att kommunens anställda under målperioden 2020-
2022 ska arbeta med aktiviteter utifrån kommunens
- bemötande och service till kommunens företag.
- information till och kommunikation med företagen. 

Vidare framgår ett antal aktiviteter som tillväxtenheten planerar att genomföra un-
der målperioden.

Beslutsunderlag
Näringslivsstrategi antagen av kommunfullmäktige 2018-05-21 § 113.
Handlingsplan för att förbättra företagsklimatet i Borgholms kommun daterad 2019-
10-31.
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 med förslag att anta handlingsplanen.

Bedömning
Kommunen behöver snabbt komma igång med aktiviteter för att kunna skapa posi-
tiva trender under målperioden.

Skickas till
Tillväxtchefen
Näringslivsutvecklaren

______________
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§ 278 Dnr 2018/67 338 KS

Begäran om omprövning av beslut gällande trädfällning Skåle Grinds-
vägen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att tillstyrka sökandens begäran om nedtagning av träd med villkoren:

● Nedtagning av träden får endast ske efter utmärkning av aktuella träd, 
som ska utföras av kommunen.

● Avverkningen ska ske av Samfällighetsföreningen efter presenterande av
offert samt utföras av innehavare av erforderliga licenser och försäkringar.

● I offerten ska det ingå även borttransport av fällvirke och ris till återvin-
ningsstation. Kostnaden ska delas av andelsägarna i föreningen. (Borg-
holms kommun 16 %).

Ärendebeskrivning
Samfällighetsföreningen Fridhemsvägen – Skåle Grindsvägen har ansökt om om-
prövning/överprövning av delegationsbeslut att avslå deras begäran om nedtag-
ning av träd.

Beslutsunderlag
Samfällighetsföreningen ansökte 2017 hos länsstyrelsen (dnr lst 258-297-2018) 
om hastighetsbegränsning på enskilda vägarna Skåle Grindsvägen-Fridhems-
vägen-Skogshyttevägen samt sidovägar. 
Borgholms kommun har yttrat sig i remiss Dnr 2018/63-311 KS, samt Polismyndig-
heten och Trafikverket. Länsstyrelsen avslog ansökan i beslut 2018-04-25.

Därefter överklagade Samfällighetsföreningen beslutet till Länsstyrelsen i Kalmar 
2018-05-03 (dnr 258-297-2018), utslaget av överklagan blev ingen ytterligare pröv-
ning av föreningens begäran. Länsstyrelsens beslut kvarstår.

2018-08-23 tog Samfällighetsföreningen ånyo kontakt med Borgholms kommun 
och framför begäran om nedtagning av tre tallar belägna på Skåle Grindsvägen 
som avslogs på delegation 2018-10-03.

2019-10-15 ansöker föreningen om överklagan/överprövning av beslutet till Trafik-
nämnden dnr 2018/67-338.

Tjänsteskrivelse 2019-10-30 med två förslag till beslut, antingen avslag eller bifall 
till ansökan.

Fastighetsavdelningens bedömning
Bedömningen av situationen kvarstår enligt tidigare beslut på delegation angående 
träden på Skåle Grindsvägen. Föreningen har sedan begärt ytterligare avverkning 
av tall längs med del av Fridhemsvägen. Fältbesök är genomfört varvid konstatera-
des att någon avverkning inte behövs, det vill säga avslag.
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I ärendet refereras till 3 kap 14 § Trafikförordningen (1998:1276): ’åligger fordons-
förarna att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn 
skall tas till väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och be-
lastning. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen på for-
donet och kan stanna på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som 
han eller hon kan överblicka och framför varje hinder sam går att förutse’

När det gäller de aktuella vägsträckorna och särskilt den asfaltbelagda delen av 
Fridhemsvägen har beläggningen påförts direkt på en enskild väg klassad som 
skogsväg utan att enligt föreskrifter i ’Mark AMA’ göra tillräckligt underarbete, resul-
tatet blir skador i vägbanan.

Samfällighetsföreningen är medlemmar i organisationen REV(Riksförbundet enskil-
da vägar). Där stöder man sig på ”2 meters gränsen” enligt REV och föreningen 
ska då även ha ’röjningsrätten och ansvar för väg och träden.

Lantmäteriet har föreskrifter i vägtrafikförordningen ’enskilda vägar’. Borgholms 
kommun är andelsägare i Samfälligheten med 16 %. Föreningen skriver även att 
om inget görs (”kommunen inte gör som vi tycker”) kommer de att vidta åtgärder på 
egen hand samt att de (”hoppas kommunen har resurser till detta”).

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde framgår att arbetsutskottet ställer sig positiva till att god-
känna ansökan. 

Skickas till
Skåle Grindvägens samfällighetsförening
Fastighetsavdelningen

______________
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§ 279 Dnr 2019/188 106 KS

Erbjudande om samverkan konsumentvägledning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och ber att få återkomma i 
frågan.

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde har konsumentvägledare Leif Holmström, Kalmar kom-
mun, begärt förträde för att informera om och erbjuda kommunen möjligheten att kö-
pa konsumentvägledning för kommunens invånare på samma sätt som Nybro kom-
mun. Kostnaden för tjänsteköp uppgår till cirka 55 000 kronor per år.

Tjänsten innebär att även Borgholms kommuninvånare kan få konsumentvägledning 
genom telefon, e-post och besök vissa tider i veckan. I dagsläget hänvisas de till 
telefontjänsten Hallå konsument eftersom kommunens egen konsumentvägledning i 
samarbete med Hushållningssällskapet lades ner för ett antal år sedan. 

Skickas till
Kommunchef inför eventuellt kommande beslut

______________
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§ 280 Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden bud-
get/åtgärdsplan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och uppmanar socialnäm-
nen att vidta nödvändiga åtgärder för att få budget i balans. 

Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut. 

Dagens sammanträde
Till mötet är socialnämndens arbetsutskott och socialchefen inbjudna.

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

Utveckling i verksamheten
• Regeringens utredare Anna Nergårdh besökte fredag den 25/10 Borgholm för att 

studera Borgholmsmodellen på plats
• I det fortsatt utvecklingsarbetet som sker i samverkan med Mörbylånga kommun 

och geriatriska kliniken för god och nära vård för de mest sköra äldre samt 
Linnéuniversitet som följeforskar. Genomfördes på Linnéuniversitet en utveck-
lingseftermiddag med fokus på undersköterskor i hemtjänsten.   

• Daglig verksamhet har flyttat till nya lokaler på Ekbacka, återkommer med datum 
för invigning. 

• Runstens korttidsboende flyttar v.47. Två dagar innan öppning är brukare och 
anhöriga inbjudna för att titta på lokalerna och verksamheten. Öppet hus för ”all-
mänheten” kommer framöver.

• 28/10 startar en träffpunkt för pensionärer inom OFN, två tillfällen i veckan á 2, 5 
tim. Lokal Träffpunkt Prio. 

• På uppdrag genomförs en kartläggning och analys av befintlig organisation och i 
arbetet har ett organisationsförslag presenterats och lyfts i samverkan. Det är 
pågående processer i uppbyggnad av IFOs öppenvård med rutiner, riktlinjer och 
arbeta med att bygga tillit och förtroende internt.

Utmaningar inom verksamheten under året?
LSS-boende. 
Heltid som norm.
Effektiviseringsplanen, runt 2 mkr kvarstår. 
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Omvärldsförändringar som berör verksamheten
Stödboende minskas, finns i dagsläget nio boende där endast sju används. Dygnet-
runt-anställda tas därmed bort och ersätts med en mobil enhet. 

Måluppfyllnad – nämndens verksamhetsplan?
I dagsläget uppvisar verksamheten ett minus. Uppföljningen är inte klar så några 
specifika siffror finns inte. Störst underskott visar IFO, placeringar inom BoF samt 
FÖS. I och med nya placeringar får verksamheten ökade kostnader. 
Hälso- och sjukvården har ökade personallkostnader i och med utbetalning av sjuk-
sköterskornas retroaktiva lön. 

Nämndens medskick till kommunstyrelsen 
Krav på LSS-boende.

Vidare konstateras att uppföljnings/avstämningsmöten 2020 ska ske varannan må-
nad med början februari 2020.

Skickas till
Socialnämnden
Registrator för bokning av möten

______________
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§ 281 Dnr 2019/160 254 KS

Information; Markanvisning, särskilt boende Ekbacka Borgholms kom-
mun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och uppdrar till kommun-
chefen
att ta fram ytterligare underlag för information till kommunfullmäktige vid dess 

decembermöte, innan fortsatt politisk hantering av ärendet. 

Ärendebeskrivning
Sex företag har svarat på förfrågan inför markanvisning av särskilt boende på Ek-
backaområdet där exploatören utför upphandling enligt LOU. Utvärderingen visar 
att samtliga uppfyller skall-kraven och att årskostnad för blockhyra i 20 år ligger i 
spann på årshyra om 9 880 tkr till 14 000 tkr.

Parallellt med utvärdering har en extern konsult upprättat en kalkyl på att bygga i 
egen regi. Kalkylen är baserad på genomfört bygga av SÄBO i Kalmar samt på 
ÅF:s kalkylhandbok. Bedömd byggkostnad kalkyleras till 229 000 tkr exklusive 
storkök och konstnärlig utsmyckning. Det innebär en genomsnittlig årskostnad in-
klusive avskrivning (40 år) och bedömd kalkylränta på 3 % på 11 166 tkr. Kost-
nadsberäknad i kostnadsnivå september 2019 utan hänsyn till kapitalkostnader un-
der byggtid.

Hänsyn är inte tagen till index i någon av beräkningarna.

Beslutsunderlag
Förfrågan om intresseanmälan inför eventuellt beslut om markanvisning ”särskilt 
boende på Ekbackaområdet där entreprenören utför upphandling enligt LOU”.
Jämförelse alternativ blockhyra samt alternativ bygga i egen regi.
Tjänsteskrivelse 2019-10-29.

Bedömning
Gå vidare med alternativ blockhyra då kalkylen för att bygga i egen regi visar att 
kostnaden blir större samt att det är en högre risk.

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall informerar om ärendet.  

Skickas till
Kommunchefen 

______________
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§ 282 Dnr 2019/26 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och uppmanar utbildnings-
nämnden att vidta nödvändiga åtgärder för att få budget i balans. 

Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkom-
nande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i för-
sök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.

Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.

Dagens sammanträde
Till mötet är utbildningsnämndens arbetsutskott och utbildningschefen inbjudna. Ut-
bildningschefen har lämnat förhinder varför administrativa chefen deltar i dennes 
ställe. 

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

Aktuella större projekt
Åkerboskolan.
Gärdslösa paketet.

Utmaningar inom verksamheten under året?
• Arbetsmiljö Gärdslösa skola.

Omvärldsförändringar som berör verksamheten?
• Skolinspektionens beslut att kulturskolan inte får undervisa på skoltid. 
• Dom i förvaltningsrätten att kommuner med maxtaxa ska stå för blöjor. 

Måluppfyllnad - nämndens/styrelsens verksamhetsplan?
• Måluppfyllnaden har blivit något bättre den här årskullen.

Ekonomisk uppföljning?
• Underskottet är cirka 600 tkr, då kommunen fått statlig ersättning till all stödper-

sonal.

Nämndens/bolagets medskick till kommunstyrelsen
• Gärdslösa skola. Nämnden vill ha återkoppling från fastighetsavdelningen vad 

som händer.
• Åkerboskolan. Saknar lägersapport inför styrgruppsmötena. 
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Vidare konstateras att arbetsutskotten ska träffas på samma sätt år 2020, varannan 
månad uppföljning-/avstämningsmöten (början januari 2020) och varannan månad 
styrgruppsmöten Åkerboskolan (december 2019 och därefter februari 2020). 

Skickas till
Utbildningsnämnden
Fastighetsavdelningen
Registrator för bokning av möten

______________
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	Sida 1
	Sida 2


	Önskemål om gatubelysning; Stigen mot Torsgatan-Viktoriagatan
	Beslut § 269 KSAU 2019-11-05
Önskemål om gatubelysning; Stigen mot Torsgatan-Viktoriagatan
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
	Beslut § 270 KSAU 2019-11-05
Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun
	Beslut § 271 KSAU 2019-11-05
Motion (SD) - inför generellt tiggeriförbud i de allmänna lokala ordningsförskrifterna i Borgholms kommun

	Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud
	Beslut § 272 KSAU 2019-11-05
Motion (Per Lublin ÖP) - införande av begränsat tiggeriförbud
	Sida 1
	Sida 2


	Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats
	Beslut § 273 KSAU 2019-11-05
Motion (Per Lublin ÖP) - införande av tillståndsplikt för tiggeri på offentlig plats
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag (Ellinor Jonsson) - ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt 
	Beslut § 274 KSAU 2019-11-05
Medborgarförslag (Ellinor Jonsson) - ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt 
	Sida 1
	Sida 2


	Medborgarförslag (Tommy Lindström)  - Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" organisation 
	Beslut § 275 KSAU 2019-11-05
Medborgarförslag (Tommy Lindström)  - Borgholms kommun ska ansöka om att bli en "kranmärkt" organisation 
	Sida 1
	Sida 2


	Sammanträdestider  2020
	Beslut § 276 KSAU 2019-11-05
Sammanträdestider  2020

	Handlingsplan2020-2022; Näringslivsstrategi för Borgholms kommun
	Beslut § 277 KSAU 2019-11-05
Handlingsplan; Näringslivsstrategi för Borgholms kommun

	Begäran om omprövning av beslut gällande trädfällning Skåle Grindsvägen
	Beslut § 278 KSAU 2019-11-05
Begäran om omprövning av beslut gällande trädfällning Skåle Grindsvägen
	Sida 1
	Sida 2


	Erbjudande om samverkan konsumentvägledning
	Beslut § 279 KSAU 2019-11-05
Leif Holmström Kalmar kommun - Erbjudande om samverkan konsumentvägledning

	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden budget/åtgärdsplan
	Beslut § 280 KSAU 2019-11-05
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden budget/åtgärdsplan
	Sida 1
	Sida 2


	Markanvisning, särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun 
	Beslut § 281 KSAU 2019-11-05
Markanvisning, särskilt boende Ekbacka Borgholms kommun 

	Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
	Beslut § 282 KSAU 2019-11-05
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
	Sida 1
	Sida 2



