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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 303

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 303 Dnr 2019/186 615 KS

Återrapportering, Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att diskutera revidering av gällande avtal med Kalmarsunds gymnasieförbund.
att ha fortsatt översyn av avtalet avseende Komvux, med återrapportering under 

våren 2020 när ny förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen är på plats.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-10-01 § 234 att uppdra till 
ekonomiavdelningen att

- Se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxen-
utbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-12-06
KSAU § 234 2019-10-01 Översyn av utbildningsinsatser för vuxna

Bedömning
SFI-utbildning: 
I nuläget genomgår cirka 30 elever utbildning i SFI. Inom utbildningen går eleverna 
igenom olika steg för att slutföra utbildningen. De elever som idag är inskrivna be-
finner sig på olika nivåer. För att kommunen ska kunna bedriva SFI i egen regi be-
hövs hänsyn tas till både kompetensförsörjning, lokaler, omfattning och läromedel. 
Underlaget är beräknat på årskostnad och baserat på den elevstruktur som finns 
idag. 
Kompetens och omfattning: 
2,0 tjänst utbildad lärare med legitimation och behörighet till minst årskurs 6. Behö-
ver även ha SVA-utbildning motsvarande 30 högskolepoäng. Beräknad lönekost-
nad inkl. perso-nalomkostnader 1186 tkr. Eventuellt kan kompetensen behöva utö-
kas med en språkstödjare om 1,0 tjänst, vilket motsvarar 457 tkr. 
Lokalkostnad:
Att bedriva undervisning för dessa grupper bedöms kräva två klassrum på 60 m2 
vardera samt ett grupprum om 9 m2. Internhyran inom Borgholms kommun inför år 
2020 är 181 kr/m2 för grundskolans lokaler. Internhyran är således 23 tkr på helår.
Läromedel: 
Elever i SFI ska ha tillgång till böcker och andra läroverktyg utan kostnad. För att 
be-driva denna typ av undervisning för 30 elever beräknas en årskostnad om 45 
tkr. Vid uppstart kan högre kostnader vara aktuella för inköp av inventarier såsom 
möbler och IT-material.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 303

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde
Integrationssamordnare Eva Karlström informerar om utbildningsinsatser för vuxna, 
inklusive SFI.
Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att diskutera re-
videring av gällande avtal med Kalmarsunds gymnasieförbund och att ha fortsatt 
översyn av avtalet avseende Komvux med återrapportering under våren 2020 när 
ny förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen är på plats.
Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden för kännedom
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 304

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 304 Dnr 2019/23 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog.

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

Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.
Presentation KSAU 20191210 – av Borgholm Energi AB

Dagens sammanträde
Vad sas vid förra mötet? 
I dialogen mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholms Energi AB togs 
följande upp:
Aktuella större projekt
Flytten av den skattefinansierade delen av Borgholm Energi AB:s verksamhet till 
Borgholms kommun. 
Affärsplan 2020-2023 håller på att tas fram och ska till styrelsens möte 2019-12-18 
för beslut.
Utmaningar inom verksamheten under året?
Kommunstyrelsens arbetsutskott och Borgholm Energi AB:s representanter diskute-
rar kommande domar angående tvångsanslutningar i Borgholms kommun och för-
ändringar i länsstyrelsens tillsynsverksamhets.
Två vattendommar har inkommit; dels Lindby deldom, angående uttag av infiltra-
tionsvatten i Lindby kanal; dels Löttorps vattendom, angående ny lösning för för-
dämning.
Omvärldsförändringar som berör verksamheten?
Staffan Larsson (C) lyfter att Borgholm måste sikta på att kunna ansluta framtida 
fastigheter till fjärrvärmenätet och att Borgholms kommun och Borgholm Energi AB 
måste vara uppmärksamma på förändringar och trender angående sophantering 
och återvinning. 
Ekonomisk uppföljning
Den skattefinansierade delen rörande Gata Park är prognostiserad att gå över bud-
get med 1 200 tkr, i huvudsak beroende på att intäkter flyttats från att ha gått till 
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 304

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Borgholm Energi AB till att gå till Borgholms kommun, intäkter som med andra ord 
fortfarande finns inom koncernen. Prognosen för resterande skattefinansierad verk-
samhet är att den kommer kosta Borgholm Energi AB 400 tkr, det vill säga 1 600 tkr 
totalt.
I oktober var Borgholm Energi AB:s prognos för 2019 att taxor, avdraget kostnader-
na för den skattefinansierade verksamheten, genererat 10 980 tkr. 
E:ON har kommit med en avgiftssänkning med 8 000 tkr för Borgholm Energi AB de 
kommande fyra åren. 
Likviditeten 2020-2023:
Likviditetsmålet kommer att sänkas med 10 000 tkr per år, till följd av flytten av den 
skattefinansierade verksamheten.
Den totala likviditeten prognostiseras 68 600 tkr för 2020, 45 500 tkr för 2021, 44 
000 tkr för 2022 och 48 700 tkr för 2023. 
Det reviderade lånebehovet för kommande fyra år beräknas vara (10 800 tkr 2020, 
51 700 tkr 2021, 54 100 tkr 2022, 45 000 tkr 2023, minus 15 000 tkr för tänkt försälj-
ning av Resedan 9) totalt 146 600 tkr. 
Investeringsbudgeten var 123 348 tkr, men bolaget har en prognos för investeringar 
2019 som är på 58 310 tkr. Borgholm Energi AB förklarar det med att ambitionerna 
har överträffat kapaciteten. 
Investeringar gjorde i oktober är: 

 Renhållning; 
o Ombyggnad av Kalleguta: 36 tkr,

 VA: 
o VA-sanering 1 300 tkr, 
o ny service 441 tkr,
o  Köpingsvik VV 439 tkr, 
o Fridhem infiltration 39 tkr, 
o dagvattenledningar 82 tkr, 
o pumpstationer 92 tkr

 Fastingheter; 
o trafiklösning resedan 174 tkr,
o  centrumhuset Löttorp 31 tkr,

 Bostäder: 
o renovering lägenheter 124 tkr, 
o brandlarm Solberga 99 tkr

 Fjärrvärme:
o  nya anslutningar 503 tkr

 Elnät: 
o Elmätare 53 tkr.

Investeringar på Osten 2020 med 8 900 tkr är borttagen

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomicheferna
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 305 Dnr 2011/208 559 KS

Utbyggnad av Byxelkroks hamn

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Att ha en säker och större hamn är viktigt för norra Öland. Hamnen var sedan länge 
i dåligt skick. Den befintliga piren var oskyddad, vågor slog över och tog med sig 
grus in i hamnen, vilket ledde till att hamnen blev alltmer grund. Det fanns även be-
hov av fler båtplatser. 
Kontrollräkningar har gett nya siffror för kostnaderna för den pågående utbyggnaden 
av Byxelkroks hamn. Av den anledningen har projektets seniorkonsult meddelat 
önskemål om att få presenterar statusen på projektet och de nya beräkningarna.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2019-11-12 presenterade Lennart Bohlin 
projektets gång, kostnadsutveckling, planerna för ett nytt hamnkontor, med mera. I 
presentationen ingick kostnadsberäkningar som sedan dess har behövts justeras. 
Av den anledningen har Lennart Bohlin blivit inbjuden igen för att få lämna komplite-
rande uppgifter till ärendet. 

Dagens sammanträde
Seniorkonsult Lennart Bohlin informerar om att pålningen av den botten som tre 
bryggor i Byxelkroks hamn ska placeras på förvantas kosta 4 160 tkr, exkluderat det 
administrativa påslagets kostnader, om det görs inom existerande ramavtal.
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 306

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 306 Dnr 2018/236 660 KS

Återrapportering; planering av Skogsbrynets förskola och ersätt-
nignslokaler till Solstrålens förskola

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att anvisa medel för rivning av Skogsbrynets förskola, fastigheten Freja, enligt 

förslag från ekonomi- och fastighetsavdelningen.

Härintill beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott

att lägga återrapporteringen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
2018-05-16 inkom Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Solstrålen med skrivel-
se till Borgholms kommun om hjälp med att hitta/skapa ersättningslokaler för försko-
lans verksamhet. Förskolans nuvarande lokaler har brister gällande arbetsmiljön, vil-
ket kräver omfattande ombyggnad. För att åtgärda lokalerna krävs evakuering samt 
att föräldrakooperativet binder sig vid ett nytt långvarigt avtal. Dock kvarstår bristen 
på lekytor utomhus. Detta för med sig att verksamheten tvingas ta sig till stadens 
lekplatser och grönytor för att barnen ska kunna vistas utomhus.

2018-08-14 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2018/150-298 KS att 
uppdra åt fastighetsavdelningen att besvara skrivelsen med förklaringen att; Borg-
holms kommun inte i dagsläget inte har någon lämplig lokal samt att föräldrakoope-
rativets behov av lokaler ska tas med vid en kommande planering för framtida för-
skoleplatser i Borgholm. 

Föräldrakooperativet har därefter undersökt olika alternativ till ersättningslokaler 
men inte hittat någon lösning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför informe-
rats om att föräldrakooperativet kan tvingas upphöra med verksamheten vid hyres-
avtalets upphörande om inte lokalfrågan löses. Konsekvensen blir då att Borgholms 
kommun blir ansvariga för att erbjuda plats åt cirka 27 förskolebarn inom 3 månader.

Beslutsunderlag
Beslut § 111 KS 2019-06-25

Dagens sammanträde
Fastighetsstrateg Kristian Kijewski och ekonomichefen informerar om förvaltningens 
arbete med ersättningslokaler och planering av Skogsbrynets förskola. 

Tillräckliga medel för rivning av Skogsbrynets förskola är inte angivet i nuvarande 
budget kostateras av kommunstyrelsens arbetsutskott efter diskussion med närva-
rande tjänstemän. 

Beslutsgång
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrel-
sen att anvisa medel för rivning av Skogsbrynets förskola, fastigheten Freja, enligt 
förslag från ekonomi- och fastighetsavdelningen och om kommunstyrelsens arbets-
utskott kan lägga återrapporteringen till handlingarna.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunstyrelsen 
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 307

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 307 Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en givande dialog och beslutar 
att ge kommunchefen i uppdrag att bjuda in BJC och Riksbyggen till ett möte 

med socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott för 
att diskutera byggnad av särskilt boende på Ekbacka 2020-01-08 08:00-
12:00.

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
Beslut § 280 KSAU 2019-11-05
Checklista 

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. 

Socialnämndens arbetsutskott presenterar de större projekt som är aktuella för soci-
alnämnden. Det presenteras att är tidsplanden för LSS och äldreboenden har disku-
terat. Lokaler och fastighetskostnader har också diskuterats och socialnämndens ar-
betsutskott kommer fortsätta att göra så. 
Större projekt 
Särskilt boende på Ekbacka

 Finansieringen av byggnation av äldreomsorgen behöver diskuteras mellan soci-
alnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott. Att bilda en 
styrgrupp kan vara av intresse.

 I ett tidigt läge måste ritningar presenteras för att lokaler formas efter behov. 
Funktionsplan/-program måste presenteras för att påverka den fysiska planen 
för att verksamheten ska kunna planera personal på ett effektivit sätt.

 När kommunen valt exploatör behöver Borgholms kommun vara med i projekte-
ringen för att se till att lokalerna utformas efter behov.

 Detaljplanen för bygget behöver öppna för framtida expandering. 
 Ett möte med eventuella byggherrar bör anordans inom närmsta framtiden.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

I Mörbylånga ska man bygga äldreboende med kooperativa boenden via riksbyg-
gen. Socialchefen ber kommunstyrelsen att ha ytterligare utökningar av samverkan 
på socialorådet med Mörbylånga kommun i åtanke i framtiden.
Ekonomisk uppföljning
Socialnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar att 
sjukskrivningar ökar i socialnämndens verksamheter. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott yttrar sin oro.
Enligt prognossammanställningen gjord i oktober är underskottet för 2019 på cirka 2 
000 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar socialnämnden att fortsätta sitt jobb för 
att få en budget i balans inför nästa år.
Beslutsordning
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att ge kommun-
chefen i uppdrag att bjuda in BJC och Riksbyggen till ett möte med socialnämndens 
arbetsutskott och kommunstyrelsens arbetsutskott för att diskutera byggnad av sär-
skilt boende på Ekbacka 2020-01-08 08:00-12:00.
Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunchefen
Socialnämnden för kännedom
Registrator för bokning av möten
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2019-12-10 208

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208 Dnr 2019/91 291 KS

Avstämningsmöte KSAU UNAU ; projekt nybyggnation Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar styrgruppen för en bra dialog. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat till möte med styrgruppen för Projekt ny-
byggnation Åkerboskolan för att föra dialog. Mötet sker i dialogform i försök att få en 
gemensam bild över vad som behöver göras.

Dagens sammanträde
Fastighetsstrateg Maria Drott och ekonomichefen presenterar för styrgruppen förut-
sättningar för uppbyggnad av byggnad att ersätta det som brann ner av Åkerbosko-
lan. 

Funktions- och lokalprogram för Åkerboskolan diskuteras. Beslut om funktions- och 
lokalprogram paneras till styrgruppens möte 14 januari tillsammans med projekthu-
set.

Styrgruppen diskuterar med tjänstmännen om bevarandet av Åkerboskolans biblio-
tek.

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 309 Dnr 2019/240 298 KS

Lokalbehov för PRO och SPF

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra till fastighetsavdelningen att göra en besiktning av lokalen och att un-

dersöka eventuellt alternativa lokaler.

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet framför vid senaste mötet 2019-12-02 att lokalen på 
Hammarvägen som PRO i dag använder är i ett stort upprustningsbehov samt att en 
handikapstoalett saknas.

Man framför även önskemål om kontor med möjlighet till förvaring för både PRO och 
SPF. De har stort behov att kunna ha sina möten där, då många möten i dag sker i 
deras privata hem.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2019-12-06

Bedömning
Upprustning av denna lokal finns inte med i kommunens upprustningsplan och där-
för föreslårs det att fastighetsavdelningen bör göra en besiktning för att fastställa 
skicket på lokalen samt vilka åtgärdet som bör utföras. 

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att uppdra till 
fastighetsavdelningen att göra en besiktning av lokalen och att undersöka eventuellt 
alternativa lokaler.

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Fastighetsavdelningen
______________
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