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Dnr 2019/247 048 KS

Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020; Ansökan om bidrag till utegym i
Byxelkrok
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

bevilja Byxelkroks Hamnförening Ekonomisk Förenings ansökan för medfinansiering av utegym i Byxelkrok med 45 000 kronor ur anslaget för uppväxlingsprojekt 2020.

Föreningen har att rekvirera bidrag genom fakturering till kommunen.
Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs
ska bidraget återbetalas i sin helhet.
Ärendebeskrivning
I en skrivelse inkommen 2019-12-11 från Byxelkroks Hamnförening Ekonomisk Förening ansöks det om ett ekonomiskt bidrag 45 000 kronor för byggnation av ett utegym i Byxelkrok. I ansökan önskar föreningen att kommunen deltar som medfinansiär och föreslår att pengarna ska komma ur Borgholms kommuns Utvecklingsprojekt
Föreningen planerar att under våren 2020 bygga ett utegym i anslutning till hamnen
i Byxelkrok. Den totala kostnaden för inköp av redskap är beräknad till 180 000 kronor + moms. Utöver detta beräknas tillkomma cirka 100 timmars arbete från våra
medlemmar för att iordningsställa marken för ändamålet samt montera upp anläggningen. Ansökan har gjorts till Jordbruksverket om resterande 135 000 kronor.
Föreningen gör en egen bedömning av att förslaget bidrar till friskvård och ökad rörelse i hamnen för både kommuns invånare och dess turister.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till utegym i Byxelkrok
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt
Bedömning
Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Målet är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i
den lokala utvecklingen runt om i kommunen.
Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det bör noteras att de föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgänglighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer.
Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. På grund
av ärendets brådskande natur har kommunstyrelsens arbetsutskott valt att ta lyfta
beslut om bidrag till byggnation av utegym i Byxelkrok vid dagens sammanträde.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om omedelbar justering.
Skickas till
Sökande

Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/239 KS

Styrel - 2020 års översyn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

ställa sig bakom grunderna för prioritering av el vid eventuellt spänningsbortfall.

Ärendebeskrivning
Styrel är Sveriges modell för att prioritera eltillförsel vid ett bristläge. Prioriteringen
omprövas med några års mellanrum i en gemensam process över hela landet. Allt
underlagsmaterial till styrel är säkerhetsklassat som begränsat hemligt. Principer
för prioriteringarna finns fastställda nationellt. Avvägningar och eventuella avvikelser bör dock diskuteras och beslutas politiskt.
Beslutsunderlag
Underlaget för styrel är säkerhetsklassat som begränsat hemligt. Det finns möjlighet att enskilt se underlaget tillsammans med säkerhetssamordnaren.
Bedömning
Nu gällande styrel beslutades 2015. Den har aldrig behövt användas i praktiken,
men det har varit väldigt nära vid minst två tillfällen. Energimyndigheten har nu initierat en revidering och uppdatering av gällande prioriteringar.
Det finns inga större förändringar i hur staten anser att eltillgången ska prioriteras
jämfört med gällande beslut. Gällande beslut grundade sig på en omfattande genomgång av alla verksamheter med behov av el. I den genomgången var prioriteringsgrunderna delvis annorlunda från tidigare processer. Det betyder att för kommuner som Borgholm som gjorde en ordentlig genomlysning inför 2015 års beslut
handlar det nu om en uppdatering av prioriteringslistan.
Prioriteringar ska göras utifrån fastställda kriterier som är desamma för alla typer
av kriser eller höjd beredskap. Först kommer liv och hälsa, sedan samhällets funktionalitet (samhällsviktig verksamhet) och därefter i fallande skala stora ekonomiska värden, stor betydelse för miljön och stor betydelse för sociala och kulturella
värden.
Övriga elabonnenter är inte prioriterade. Det gäller i första hand hushållsel och företag som inte faller in under samhällsviktig verksamhet. Ett produktionsbortfall på
grund av ett längre eller kortare elavbrott räknas inte som ett stort ekonomiskt värde, eftersom det relativa produktionsbortfallet blir ungefär lika för alla elberoende
företag oavsett storlek. Stort ekonomiskt värde avser värden som verkligen förstörs
av ett elavbrott, till exempel en fjäderfäanläggning där djuren dör även vid ett kortare strömavbrott eller ett fryslager som förstörs vid ett lite längre avbrott.
Anläggningar som har skaffat reservkraft får inte ges en lägre prioritet på grund av
detta. Det skulle väsentligt minska incitamentet att skaffa reservkraft.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommun följde gängse prioriteringar vid förra styrelprocessen. I enskilda fall blir det alltid avvägningar. Inför denna process påpekas att vissa verksamheter kan behöva prioriteras upp för att elberoendet i dessa har ökat under de senaste åren, särskilt inom transportsektorn.
Anläggningar av vikt för elproduktionen behöver inte prioriteras, då det görs av elbolagen själva.
Konsekvensanalys
El kan inte styras hur som helst i ledningsnätet. Det betyder att de prioriteringar
som görs på verksamhetsnivå blir föremål för jämkningar med andra verksamheter
så att det i praktiken blir vissa elledningar som prioriteras. Alla längs den ledningen
får då el i en bristsituation, medan alla längs en lägre prioriterad ledning inte får
alls.
Det betyder också att Borgholms kommuns prioriteringar i praktiken är kommunens
förslag till prioritering. Beslut fattas av Energimyndigheten för hela Sverige, utifrån
en sammanvägning av olika prioriteringar och utifrån hur ledningsnätet i praktiken
kan avgränsas. Kommunen får information om hur de slutliga prioriteringarna blir.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/242 109 KS

Motion (Marwin Johansson KD) - ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen för att bevara ordförandes möjlighet att bevara protokollet
från belastningar.

Ärendebeskrivning
Marwin Johansson (KD) föreslår i motion inkommen 2019-12-09 att Borgholms
kommun kompletterar sina reglementen med att ersättare som inte tjänstgör under
nämndsmötet har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-09 § 232 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 232 ANMÄLAN; Motion (Marwin Johansson KD)
- ersättare bör få rätt att lägga protokollsanteckningar
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-09
Bedömning
Protokoll från nämnder, styrelser och kommunfullmäktige är beslutsprotokoll och
vad det ska innehålla regleras i kommunallagens 5 kap §§ 65-68.
Något krav eller stöd i kommunallagen att infoga protokollsanteckningar i olika
ärende som avhandlas finns inte då protokollet ska hållas så rent som möjligt från
olika så kallade belastningar. Något laghinder finns inte heller att tillföra sådana
uppgifter men bör hanteras med försiktighet då de inte tillför själva beslutet något
eller fritar den förtroendevalde från ansvar. Det är helt upp till ordföranden att bestämma om de får göras. De andra ledamöterna har rätt att kräva en redovisning
av innehållet för att den ska tas in i protokollet
Däremot finns stöd i kommunallagen för att lämna reservationer mot beslutet, vilket
den förtroendevalde kan utveckla skriftligen i bilaga till protokollet.
Att ge icke tjänstgörande ersättare rätt att få sin mening antecknad i protokollet tillför inte ärendet något utan blir ytterligare en belastning.
Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M) lämnar följande protokollsanteckning:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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När ersättare vill göra en protokollsanteckning så kan denne vända sig till sin ordinarie ledamot som kan bifoga protokollsanteckningen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/199 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i Borgholm för unga
och gamla
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

motionen kan anses besvarad med hänvisning till att det redan pågår ”träffpunktsverksamheter” som kan utvecklas i enlighet med motionen.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) och Roland Wickholm (ÖP) föreslår i motion inkommen 2019-0927:
-

att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att utse en lämplig
lokal vid eller i närheten av torget i Borgholm där någon slags samlingspunkt
för såväl gamla som unga skulle kunna ordnas.

Beslutsunderlag
Motion
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 178 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - samlingslokal vid Torget i Borgholm för unga och gamla
Tjänsteskrivelse, 2019-11-11
Bedömning
Ur ett folkhälsoperspektiv är det positivt att erbjuda mötesplatser där äldre och yngre kan mötas. De äldre kan berätta om sin uppväxt för de yngre och de yngre kan
berätta om hur deras livssituation ser ut, enömsesidigt gynnsam situation. Ett första
steg skulle kunna vara att utveckla de seniorcaféer eller andra ”träffpunktsverksamheter” som anordnas av de lokala pensionärsorganisationerna PRO Borgholm och
Köpingsvik samt SPF Blåelden där samtliga pensionärer välkomnas. Här har kommunen redan ett upparbetat samarbete och stödjer verksamheterna med årligt bidrag för att täcka föreningarnas hyreskostnader i externa lokaler. På detta sätt nyttjar kommunen redan upparbetade samarbeten än mer och konkurrerar inte med de
initiativ som kommunen redan stödjer eller de privata näringsidkare som bedriver
caféverksamheter eller dylikt. Folkhälsosamordnaren bör därför verka för en sådan
utveckling med berörda pensionärsorganisationer och utbildningsförvaltningen.
Konsekvensanalys
Jämställdhet/Barnperspektiv: (perspektiv som prövas av tillväxtenheten under
sex månader för att sedan eventuellt spridas till övriga förvaltningar).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Om ungdomar tillfrågas om att möta seniorer bör fördelningen mellan flickor och
pojkar som deltar vara lika annars kan ärendet påverka dem olika. Då når kommunen även upp till artikel 12 i Barnkonventionen där alla barn har rätt att uttrycka sin
mening. Detta genom att de elever som ev kommer att delta har samlat in frågor
från sina resp klasser. Av intresse kan även vara att utvärdera hur många kvinnor
respektive män som deltar på seniorcaféerna.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/26 315 KS

Trafiknämnden: Skrivelse om önskemål om en fast parkeringsplats till
läkemedelsleveransbil utanför apoteksgruppen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tillstyrka ansökan om fast parkeringsplats.

att

uppdra åt kommunchefen att anvisa plats för fast parkeringsplats åt Apoteksgruppen Borgholm och skriva en lokal trafikföreskrift.

Ärendebeskrivning
Utdrag från skrivelse från Apoteksgruppen Borgholm inkommen 2019-12-03.
Varje vecka levererar Apoteket läkemedel till äldreboende i Borgholm, Köpingsvik
och Löttorp liksom ombud till kunder på Norra Öland. På lågsäsong handlar det om
leverans av läkemedel till ca 200 kunder i veckan. Högsäsong ca 500 kunder.
För att kunna lasta och lossa från skåpbilen behöver Apotekets personal av praktiska och säkerhetsmässiga skäl kunna göra detta nära Apoteket.
Beslutsunderlag
Skrivelse inkommen 2019-12-03
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-14, med förslag om avslag till ansökan.
Bedömning
Önskemålet i skrivelsen var en fast parkeringsplats i närheten av Apoteket, men
Borgholms kommun erbjuder inte några sådana lösningar. Lastzon finns enligt lokaltrafikförordning på Hantverkargatan i Borgholm östra sidan mellan 0-8 m söder
om Storgatan och Hantverkargatan östra sida mellan 0-8 m norr om Storgatan, ska
vara ändamål för lastning och lossning av gods. Så länge lastning och lossning pågår får dessa ytor användas.
Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att Apoteksgruppen Borgholms verksamhet
av försäljning och distribution av läkemedel är samhällsviktig. Eftersom säkerheten
av apotekets verksamhet riskeras om inte parkering nära lokalen finns tillgänglig är
det lämpligt att tillstyrka begäran.
Skickas till
Kommunchefen
Sökande
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/24 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för bra dialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdra åt kommunchefen
att

tillsammans med tillväxtchefen och plan- och byggchefen, formalisera Plansams möten och dagordning för att skapa beslutsunderlag till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/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
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 § 288 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden
Dagens sammanträde
Plan- och byggchefen och miljöchefen redogör för:
-

digitaliseringsarbetet på miljöenheten och plan- och byggenheten.

-

förberedelserna inför det nya ärendehanteringssystemet EDP Vision som miljöenheten planerar börja använda hösten 2020.

-

om gjord nyrekrytering av bygglovshandläggare på deltid och arbetet för ytterligare nyrekryteringar, bland annat av en planarkitekt.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande informerar om kommande och eventuellt
framtida företagsträffar. En företagsträff med krögarföreningen är inplanerad och det
finns avsikter att ha en företagsträff med kommunens byggföretag.
Kommunstyrelsens ordförande informerar miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott och närvarande enhetschefer om vad som framgått från den företagskontakt
som pågår. Av den framgår att många av kommunens företagare anser att planoch byggenhetens och framförallt miljöenhetens verksamhet är uppskattad.
I övrigt framgår av diskussionen:
-

Justerandes sign

att verksamheternas kommunikation i kommunens hemsida måste förbättras
och särskilt informationen om varför kommunen tar ut avgifter för vissa tjänster,
Utdragsbestyrkande
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-

att Plansam bör formaliseras för att effektivisera detaljplanarbetet,

-

att omorganiseringen vilket resulterade i att samhällsbyggnadsförvaltningen
slogs ihop med kommunledningsförvaltningen ska utvärderas,

-

att kommunstyrelsens arbetsutskott anser kommunens förmåga att färdigställa
detaljplaner är av särskild vikt, och

-

att miljö- och byggnadsnämndens ordförande har för avsikt att ha information
om pågående planarbete som en stående punkt på miljö- och byggnadsnämndens sammanträden.

Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/27 330 KS

Hundlatrin vid pumpstationen vid Solberga
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

sätta upp en hundlatrin på kommunalmark i Solberga till en kostnad av cirka
3000 kronor/år som belastar verksamheten Gata/Park.

att

beställa arbetet att sätta köpa och placera hundlatrinen från Borgholm Energi
AB.

Ärendebeskrivning
Lars Engström inkom med skrivelse med önskan om en ny handlatrin i området
Solberga då det är nedskräpningar i området.
Beslutsunderlag
Skrivelse om hundlatrin vid pumpstationen vid Solberga inkommen 2018-06-20
Kartmaterial över befintliga hundlatriner i Borgholm
Tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Bedömning
I området finns inga befintliga hundlatriner och det är ett populärt område att promenera i och behovet av en hundlatrin är anses vara befogat.
Konsekvensanalys
Vid beslut om uppsättning av ny hundlatrin kommer nedskräpningen i området
minska.
Transporterna i området kommer att öka i och med tömning varje vecka under
sommartid.
Skickas till
Tillväxtenheten
Sökande
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/56 828 KS

Runstens gymnastiksal
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra åt fastighetschefen att vidta åtgärder för att Runstens gymnastiksal
ska kunna användas igen. Fastighetschefen ska ta kontakt med det lokala
näringslivet i Runsten, angående drift och underhåll av gymnastiksalen.

att

överlämna till fastighetchefen att besluta om specifika åtgärder i enlighet med
kommunstyrelsens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2019-03-12 § 55 till ekonomi- och fastighetsavdelning;
- att ta fram kostnader för upprustning av Runstens skolas gymnastikbyggnad för
nödvändiga åtgärder för att gymnastikbyggnaden kan tas i bruk för uthyrning,
samt ett förslag till hyreskostnad.
Enligt offert och fastighetsförvaltarens bedömning beräknas upprustningen totalt till
cirka 800 000 kronor inklusive ÄTA-kostnader (20 %). Den utvändiga upprustningen omfattar byggarbeten för tak samt ny fasadbeklädnad vilket beräknas kosta cirka 520 000 kronor. Resterande kostnader berör invändiga åtgärder för belysning,
VVS (endast WC), viss uppvärmning samt låssystem. I beräkningen ingår inte besiktning och eventuella åtgärder för gymnastikutrustning, inte heller ventilation, fungerande duschmöjligheter eller nya ytskikt invändigt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-12 § 55 Upprustning, Runstens gymnastiksal
Tjänsteskrivelse, 2019-05-09
Bedömning
Fastighetsavdelningen bedömer att ovanstående åtgärder är en miniminivå för att
de ska vara fungerande för att förskolans verksamhet kan använda lokalerna till
lek. För uthyrning av lokalerna krävs att duschutrymmen rustas upp och att all fast
idrottsutrustning besiktigas kontinuerligt.
Enligt kommunens fastighetsstrategi ska internhyror införas för verksamhetslokaler.
Vid en upprustning kommer hyran baseras på verkliga kostnader det vill säga avskrivning på investering samt driftkostnader.
Konsekvensanalys
Ökade kostnader för verksamheten vid införande av internhyra.
Uthyrning av lokalen kräver personella resurser för tillsyn, städning, nyckel alternativt taggutlämning.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att uppdra åt fastighetschefen att vidta åtgärder för att
Runstens gymnastiksal ska kunna bruka igen. Fastighetschefen ska vara i kontakt
med det lokala näringslivet i Runsten, angående drift och underhåll av gymnastiksalen och att överlämna till fastighetchefen att besluta om specifika åtgärder i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning.
Carl Malgerud (M) yrkar avslag till Ilko Corkovic förslag till beslut.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under
proposition.
Propositionsordning
Ordförande ställer Ilko Corkovics yrkande mot Carl Malgerums yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Ilko Corkovics yrkande.
Reservationer
Carl Malgerud reserverar sig skriftligt emot beslutet (bilaga 1):
Skickas till
Ekonomi- och fastighetschefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/28 008 KS

Medborgarförslag (Ulrika Alvarmo) Tillbyggnad av befintlig sporthall i
Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

tacka förslagsställaren men att kommunen i dagsläget inte prioriterar en utbyggnad av sporthallen i enlighet med förslaget och att härmed anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Ulrika Alvarmo, föreslår i medborgarförslag att en tillbyggnad görs av befintlig
sporthall i Borgholm. I förslaget framgår att klubbar/föreningar anser att det saknas
tider för träning och att befintlig läktare inte täcker behovet vid specifika evenemang. Utbyggnaden föreslås omfatta träningshall, fler omklädningsrum, bollförråd
mm och över dessa en läktare.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 28, Mottagande och överlämning av medborgarförslag för beredning och beslut.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-02
Bedömning
Förslaget innebär att Borgholms sporthall utvecklas till en arena som kan användas
för flera event än bara idrott, vilket kommunen saknar idag. Detta är i grunden något positivt och borde skapa förutsättningar för tillväxt och ökad attraktivitet.
En tillbyggnad av Borgholms sporthall enligt förslaget bedöms till cirka 800 kvadratmeter och kostnaden uppskattas till cirka 20 mkr (25 tkr/m2). En sådan investering
måste emellertid ställas mot andra investeringar för våra kärnverksamheter och
planerade investeringar för olika fritidsaktiviteter med mera varför kommunen bör
avvakta med att ta ett sådant beslut.
Förvaltningen bedömer att kommunens totala yta för klubbar/föreningars behov av
träning är god men beläggningsmässigt kan konstateras att såväl sporthallens beläggning är hög som att en stor efterfrågan finns vardagar under dag och kväll.
Samtidigt finns andra hallar att tillgå i Borgholm eller i dess närhet för olika aktiviteter. Föreningar kan bland annat förlägga sin träning i Rälla sporthall som alternativ
till Borgholm.

Bokningsgrad sporthallar 2019 ( %)
VT Vardagar 16-22
VT Lördag-Söndag 8-22
HT Vardagar 16-22
Justerandes sign

Borgholm
47,2
48,6
53,8

Rälla
33,6
17,7
36,5

Utdragsbestyrkande
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29,5

22,4

Vad gäller sporthallar kan nämnas att det finns en, än så länge obesvarad, motion
som föreslår att kommunen utreder förutsättningarna för en ny sporthall i Borgholm
med god åskådarkapacitet vilken bör beaktas och ställas mot utveckling av befintlig
sporthall.
Upplysningsvis har fastighetsavdelningen fått i uppdrag att kostnadsberäkna renovering av befintliga toaletter som inte renoverades i samband med uppfräschning
av duschutrymmen med mera.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/127 008 KS

Medborgarförslag (Stefan Wiberg) - bygg utegym i Rälla
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med planavdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och komma
med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för prioritering i kommande års budgetarbete

att

tacka förslagsställaren och att medborgarförslaget med hänvisning till den
första att-satsen kan anses besvarat.

Ärendebeskrivning
Stefan Wiberg föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-29 att det byggs ett utegym i
Rälla då det ger invånarna möjlighet till rörelseaktivitet och förbättrad hälsa.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-17 § 127 att lämna förslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag
Kommunfullmäktige 2019-06-17 § 127.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-14
Bedömning
Precis som förslagsställaren skriver har det gjorts och planeras för fortsatta stora
satsningar för att stärka attraktiviteten för att leva, bo och verka i hela kommunen. I
Rälla har det färdigställts ett hyreshus och det planeras för omfattande byggnation
precis söder om Rälla vilket kommer leda till att fler väljer att bosätta sig i området.
Frilufts- och Naturområdet ’Rälla Tall’ och angränsande Ekerum erbjuder redan
idag stora möjligheter till rekreation-, motion- och uteaktiviteter. Att skapa utegym
och liknande anläggningar stärker områdets attraktivitet än mer. Det är också positivt att det lokala föreningslivet engagerar sig i frågan.
Därför föreslås att ekonomi- och fastighetsavdelningen får i uppdrag att tillsammans med planavdelningen ta fram förslag på lämplig lokalisering i området och inkomma med kostnadsberäkning för byggnation och underhåll av ett utegym för prioritering i kommande års budgetarbete.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
Ekonomi- och fastighetschefen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/238 423 KS

Köp av Skriketorp 2:17
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

föreslå ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp att Kommunen köper
fastigheten för 200 000 kronor.

att

uppdra åt Tillväxtenheten att tillsammans med fastighetsägaren förhandla
fram förutsättningar kring denna överlåtelse.

Ärendebeskrivning
Ägaren till fastigheten Skriketorp 2:17, Löttorp har inkommit med en förfrågan om
att Kommunen ska köpa fastigheten. Idag ägs den av Böda-Högby-Källa Socialdemokratisk förening. Nyttjandegraden är låg av föreningen som istället ser fastigheten som en möjlighet för Kommunen att utveckla och skapa nya förutsättningar för
samhället Löttorp tillika norra Öland.
Beslutsunderlag
Detaljplan nummer 189 avseende bl.a. Skriketorp 2:17
Intresseförfrågan om köp av Skriketorp 2:17 inkommen 2019-03-08
Tjänsteskrivelse, 2020-01-15
Bedömning
Fastigheten om 2 600 kvm har tidigare värderats (2017) av Fastighetsbyrån i Löttorp till cirka 250 000 kronor. Idag bedöms värdet vara något högre, cirka 300 000
kronor. Det relativt låga värdet bedöms utifrån att rådande detaljplan ej tillåter fastigheten att verka för bostadsändamål och stämmer därmed inte in på sålda bostadsfastigheter på orten, som ligger högre värderingsmässigt.
I så fall fordras en beställning politiskt att man omarbetar planen. I dialog med planoch byggavdelningen bedömer man kostnaden för omarbetning av detaljplanen bör
hamna inom spannet: 250 000 kronor – 350 000 kronor.
Byggnaden på fastigheten är inte lämplig för ombyggnation till flerfamiljshus utan
det är frågan om att riva befintlig byggnad till uppskattad kostnad om cirka 100 000
kronor. Total initial investering för kommunen är således cirka 700 000 kronor innan nybyggnation av flerfamiljshus kan påbörjas. Tomtens storlek kan anses begränsande för ett större flerfamiljshus.
Att införskaffa fastigheten i syfte att driva vidare byggnaden som möteslokal/samlingslokal är förenat med nuvarande detaljplan. Behovet av denna typ av möteslokal bedöms dock lågt med tanke på redan befintliga möteslokaler i Löttorp såsom
bygdegården och centrumhuset.

Justerandes sign
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Idag har kommunen planlagd kommunal mark för flerfamiljshus på fastigheten
Löttorp 3:67>1 om cirka 5 000 m2 (Marknadsvägen). Fastigheten angränsar till
småindustrier och kan bedömas mindre lämplig för bostadsbebyggelse i jämförelse
med Skriketorp 2:17.
Skriketorp 2:17 är attraktiv sett till dess läge med direkt närhet till kommunikationer,
service och skola. I det fall kommunen har en långsiktig ambition att äga och förvalta fastigheten för framtida detaljplaneändring bedöms det svårt att finna än mer
central mark på orten. Finns det dessutom en möjlighet att nyttja byggnaden inom
den kommunala verksamheten är förvärvet att anses som positivt.
Dagens sammanträde
Carl Malgerud (M) lämnar följande skriftliga protokollsanteckning:
Beslutsinvändning:
Ärendet avser att förhandla med säljaren om pris och föreslå politiken förvärv av fastigheten.
För att vid detta tillfälle godkänna förvärvet så vill vi att följande kriterier uppfylls:
1. Ärendet ska beredas med totalkostnad för förvärv, rivning av befintlig fastighet
och kostnad för detaljplan
2. Detaljplane-beslut för byggande av hyresbostäder enligt tidigare beslut ska ingå i
beslutsärendet
3. Beslut om byggande av hyresbostäder definieras då som det beslut som budgeterades 2017
Om dessa kriterier ej uppfylls så riskerar ett ev förvärv att bli prejudicerande mot
andra föreningar som ev vill avyttra sina fastigheter. I detta fall avses dessutom en
politisk förening.
Jäv
Ilko Corkovic anmäler jäv och deltar inte i beredning eller beslut.
Skickas till
Tillväxtenheten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/130 100 KS

Medborgarundersökning 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger medborgarundersökningen till handlingarna
och uppdrar till kommunchefen att redogöra den vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Ärendebeskrivning
Borgholms kommun deltog 2019 i Statistiska centralbyråns (SCB) Medborgarundersökning. 2020-01-01 mottog kommunen resultatet av undersökningens resultat för
kommunen.
Beslutsunderlag
Medborgarundersökningen 2019
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/28 422 KS

Förfrågan om rejektvatten, Ekerum
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

meddela kommunstyrelsens arbetsutskotts positiva inställning till användandet av rejektvatten för bevattning av grönytor, men anser inte att kommunen
har investeringsutrymme för att delta i projektet som medfinansiär.

att

lämna skrivelsen till Borgholm Energi AB för vidare hantering av frågan om rejektvatten.

Ärendebeskrivning
Ekerum Golf & Resort AB:s verkställande direktör inkom 2020-01-17 med en skrivelse till kommunstyrelsens ordförande om att kommunen har blivit tillfrågade att överta
ett Vinnovaprojekt från Kalmar kommun. Projektet skulle handla om bevattning Ekerums grönytor med rejktvatten. Om kommunen ska delta i projektet, är det i den
andra etappen. För att delta måste en ansökan vara inlämnad i mitten av februari.
Ekerum har erbjudit kontakt med en konsulttjänst för göra ansökan åt kommunen.
Konsulttjänsten kostar 50 000 kronor.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Ekerum Golf & Resort AB inkommen 2020-01-17
Skickas till
Borgholms Energi AB
Ekerum Golf & Resort AB
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/224 253 KS

Fastighetsförsäljning kommunala tomter; Byxelkrok 1:14 samt 1:15
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

försälja bildade fastigheter till Ärevarvet AB och till Lars Johanssons Stenhuggeri AB.

att

uppdra åt mark- och exploateringsstrategerna att förhandla pris med respektive part.

Ärendebeskrivning
2016-05-31 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att upplåta befintligt arrende med tomträtt på del av Byxelkrok 1:1. Idag har fastigheten fått en fastighetsbeteckning: Byxelkrok 1:14 och intill har fastigheten Byxelkrok 1:15 avstyckats för
samma ändamål. Ärendenummer hos Lantmäteriet: H18157 infördes i fastighetsregistret och avslutades lyckosamt 2019-02-19. Tomträttsavtal har skrivits med båda
tilltänkta tomträttsinnehavare.
Ärevarvet AB som tomträttsinnehavare på Byxelkrok 1:14
Robert Johanssons Stenhuggeri AB på Byxelkrok 1:15
I de avstyckade fastigheterna återfinns tre stycken avtalsservitut som avser ledning, väg och områdesservitut till förmån för Böda-Torp 44:1. I lantmäteriförrättningen utelämnas upphävande av avtalsservitut för överenskommelse vid sidan av
förrättningen. Överenskommelse om upphävning med fastighetsägaren till BödaTorp 44:1 är en förutsättning för att tomträttsavtalen skall bli legitima och inskrivna i
fastigheterna. Parterna är inte överens varpå fastigheterna inte är upprättade med
tomträtt och heller inte ger Borgholms kommun de avsedda intäkterna så länge det
råder.
Tillväxtenheten har värderat fastigheterna genom Värderingsbyrån AB i Kalmar
2019-11-14. Byxelkrok 1:15 värderas till 700 000 kronor och Byxelkrok 1:14 värderas till 500 000 kronor.
Beslutsunderlag
Undertecknade tomträttsavtal skrivna med endera parter. Varav inget av de skrivna
avtalen är legitima på grund av icke upphävda belastningar i fastigheterna.
Marknadsvärdering av tomterna utförda av Värderingsbyrån AB i Kalmar.
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-17

Justerandes sign
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Bedömning
Tillväxtenheten ser ett långtgående ärende avslutas genom att försälja fastigheterna till Ärevarvet AB respektive Robert Johanssons Stenhuggeri AB. Det inbringar
medel för nyinvestering i mark av strategiskt värde.
Tillväxtenheten ser inte någon anledning till att behålla de avstyckade tomterna i
Kommunens ägo, utan förordar försäljning av marken.
Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/211 214 KS

Start PM; Detaljplan för etablering av äldreboende; Ekbackaområdet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna start-PM för detaljplan Ekbacka med redigeringar.

Ärendebeskrivning
Planarbetet för Ekbackaområdet avser att realisera Kommunens vilja av att skapa
nya bostäder för medborgare med särskilt behov (SÄBO).
Bakgrund och syfte:
Borgholms kommun har behov av 80 nya SÄBO-platser i centrala Borgholm. Därför
avser kommunen genom markanvisning anvisa ett företag som bygger och förvaltar boendet som kommunen sedan blockhyr och bedriver verksamhet i. Intresseanmälningar har inkommit från sex stycken företag som deklarerat sitt engagemang
för Ekbackaområdet och nedanstående krav som kommunen ställt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-09 § 257 beslut om uppdrag till miljöoch byggnadsnämnden att ta fram detaljplan.

Justerandes sign
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Läge och planeringsförutsättningar:
Planområdet ligger i södra Borgholm, mellan kvarteren Rödhaken, Riksäpplet och
Steghuggaren. Tullgatans södra del ligger inom planområdet. Byggnaden som idag
benämns kronikerhemmet var det ursprungliga lassarettet fram till att nya huvudbyggnaden uppfördes på 1940-talet. Fram till 2014 var det vårdcentral i huvudbyggnadens norra delar och i perioder fanns även röntgen, barnavårdscentral,
mödravård och ungdomsmottagning här. Planområdet omfattar 6,9 hektar. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en nybyggnation av lokaler för särskilt boende. Planen omfattar även det område som i tidigare utredningar (se Samhällsnära våtmarker och fördjupad översiktsplan Borgholm Köpingsvik) pekas ut för dagvattenhantering och planen ska därför även tillåta dagvattenåtgärder i berört grönområde. Då
nuvarande dagvattennät är överbelastat kan kommunen möta kraven på dagvattenhantering inom området om dessa ytor ingår i planområdet. De gamla träden inom området är redan inmätta och har blivit bedömda (Trädvårdsplan 2017) vilket är
ett bra underlag till planarbetet. Fjärrvärmeverket med tillhörande ledningar ligger
inom planområdet och inverkar på planens utformning och/eller genomförande.
Planområdet har avgränsats för att möjliggöra flera alternativa lösningar då en fastighetsbildning av en mindre yta mitt i området behöver prövas mot fastighetsbildningslagen om det är möjligt. Visar det sig inte möjligt att genomföra i föreslagen
placering kvarstår flera alternativa lösningar och planarbetet kan genomföras utan
större tidsförluster. Panbestämmelserna ska utformas med flexibilitet för att kunna
möta framtida behov av lokaler inom området.
Översiktsplan:
Området ingår i fördjupningsområdet för Borgholm och Köpingsvik. Park/naturvärden samt kulturvärden ska beaktas enligt riktlinjer i planen.
Detaljplan:
Huvuddelen av planområdet omfattas inte av detaljplan.
Östra kanten av området ligger inom byggnadsplan 9 och
150. Dessa delar tas med för att möjliggöra åtgärder för
dagvattenhantering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-20
Bedömning
Flera förutsättningar kvarstår att utreda. För att finna den ekonomiskt och tidmässigt
billigaste lösningen bör tilldelning av markanvisning invänta att planförslaget bearbetats till granskning. Liggande förslag som funnits tillgängliga för bedömning bedöms
behöva justeras inför tilldelning. För en enkel process framåt behöver miljöbedömning, länsstyrelsens yttrande samt lantmäteriets krav inväntas. Tid för plansamråd
med länsstyrelsen har efterfrågats.
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum
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2020-01-21

26

Konsekvensanalys
Preliminär tidplan:
Start PM
Plansam:
2020-01-14
Samråd
Beslut:
MBNau 2020-04-08 MBN 2020-04-22
Samrådstid:
2020-05-06 till 2020-06-01
Granskning Beslut
MBNau 2020-08-13 MBN 2020-08-27
Granskningstid:
2020-09-10 till 2020-10-01
Antagande Beslut:
MBNau 2020-11-05 MBN 2020-11-19
Laga kraft
2020-12-16
Preliminär budget och ekonomiska konsekvenser:
Detaljplanearbetet bekostas av kommunen. Planarbetet beräknas kunna utföras för
cirka 500 000 kronor. Kommunen finanserar arbetet genom avyttring av den tilltänkta fastigheten. Det inbringar enligt ovan beskrivet 1000 kronor per m2.
Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
______________
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Dnr 2019/91 291 KS

Avstämningsmöte projektgruppen; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar styrgruppen för en bra dialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna funktionsprogrammet.

att

uppdra ekonomi- och fastighetschefen att ta kontakt med lämplig arkitekt enligt ramavtal om inkommande av offert i enlighet med funktionsprogrammet.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har kallat till möte med styrgruppen för Projekt nybyggnation Åkerboskolan för att föra dialog. Mötet sker i dialogform i försök att få en
gemensam bild över vad som behöver göras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 308 Avstämningsmöte KSAU UNAU
; projekt nybyggnation Åkerboskolan
Funktionsprogram för nybyggnation av Åkerboskolan – utkast.
Dagens sammanträde
Åkerboskolans rektor informerar styrgruppen om de studiebesök som har gjorts i
syfte att finna inspiration för inredning och lokaler, om lärare och föräldrars åsikter
och tankar om projektet. Några lärare och föräldrar har uttryckt att kommunen bör
förbereda sig på att tillgodose behoven hos elever med specialbehov.
Fastighetsstrateg Maria Drott redogör för funktionsprogrammet och arbetet med att
ta fram det. Av redogörelsen framgår bland annat:
-

Vikten av anpassningsbara klassrum och hemvistsområden
Att fiktionsprogrammet är utformat för 75 elever och personal
Att matsal och kök är inkluderat
Att kostnaderna för att renovera nuvarande matsal och kök har tagits hänsyn till
när förslaget om ny matsal och kök har tagits fram
Att lokalerna ska möjliggöra en skolös skolmiljö

Projekthuset ställer sig generellt positiva till funktionsprogrammet, informerar styrgruppen om att funktionsprogrammet kommer korta ner projekteringstiden och belyser vikten av valet av arkitekt.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetschefen
______________
Justerandes sign
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BILAGA 1 KSAU 2020-01-21 § 19
Skriftlig reservation ärende 7 gymnastiksal Runsten KSAU 200121
Beslutsinvändning:
Ärendet saknar beredning vad avser ansvar mellan kommun och förening vad
gäller underhållsansvar tillträde ansvar mm, kostnaden för akuta åtgärder är
inte tydlig och närstående underhåll som ska ställas mot övrigt underhåll är inte
definierat och kalkylerat.
Vi vill se dessa delar tydliggjorda för att bedöma rimligheten att upprusta
gymnastiksalen.

Borgholm 200121
Carl Malgerud (M)

