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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 28

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

28

Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunens arbete
och läge.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om vissa händelser sedan senaste sammanträdet. Bland
annat informeras kommunstyrelsens arbetsutskott om:
-

Arbetet med ökad samverkan med Mörbylånga kommun. Områden som är aktuella är alkohol och livsmedels, servicecenter, biblioteksledning och VA.

-

Telia som i dagsläget levererar telefontjänster till kommunen, vill göra förändringar i nuvarande avtal med kommunerna i länet.

-

Sunt arbetsliv, som är ett samarbete mellan offentliga arbetsgivarföreningar och
fackförbund för förbättra offentliga arbetsmiljöer, kommer kommunen lämna en
ansökan till för att få hjälp med kommunens personalfrågor.

-

Chefsforum är planerat och inbjudan kommer att lämnas till kommunstyrelsens
arbetsutskott när kommunledningen ser behov för det.

-

Inbjudan från kommunens vänort Korsnäs att besöka Korsnäs kommun i Finland
under våren 2020.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

29

Dnr 2019/8 042 KS

Information; Preliminärt resultat 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och efterfrågar ytterligare
information om resultatet 2019 när det finns tillgängligt.
Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetschefen presenterar mulligt det preliminär data från kommunenens ekonomiska resultat 2019. En presentation av resultatet ska presenteras för
kommunstyrelsen när detta är färdigställt.
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen lämnar en muntlig redovisning angående det preliminära resultatet 2019. Informationen innehåller det preliminära resultatet för verksamheterna kommunstyrelsen, övriga nämnder, Borgholms slott, utbildningsnämnden,
socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och det finansiella resultatet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

30

§ 30

Information från revisorerna
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar revisionen för besöket.
Ärendebeskrivning
Revisorerna besöker kommunstyrelsens arbetsutskott för att ställa frågor om prioriteringar, prognoser, budgetering och målsättningar. Dessutom informerar revisorerna om sin analys av kommunstyrelsens verksamhet.
Dagens sammanträde
Revisorerna frågar kommunstyrelsens arbetsutskott bland annat om:
-

Spårbarhet i protokollen vad gäller internkontroll och uppföljning av internkontroll
vad gäller måluppfyllelse och att verksamheten följer lagen, i sin egen verksamhet och i nämnderna.

-

Hur kommunstyrelsens arbetsutskott ser på nuvarande målstyrningsmodell.

-

Hur kommunstyrelsens arbetsutskott ser på föregående års budgetarbete och
prognoser.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

31

Dnr 2018/97 109 KS

RF SISU Småland; Fritidsbanker, information
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar deltagarna för informationen och en bra dialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen att göra en inventering av lämpliga lokaler för fritidsbanker.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges 2019-12-09 beslut § 253 ska socialnämnden och kommunstyrelsen i samråd med Smålandsidrotten planera och driven en Fritidsbank i
kommunen.
I kommunstyrelsens beredning av ärende har RF-SISU Småland/Smålandsidrotten
bjudits till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde för att informera om Fritidsbanken.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 253 Motion (Marcel van Luijn M) - verka för en fritidsbank i kommunen.
Dagens sammanträde
RS-SISU Småland informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om vad Fritidsbanken Sverige är, vilka nyttor som RS-SISU Småland ser med att etablera en Fritidsbank och vad som är viktigt att ta hänsyn till när en Fritidsbank ska etableras.
RS-SISU Småland erbjuder kommunen en checklista som kan användas i etableringen av en Fritidsbank.
Skickas till
Kommunchefen
Kultursekreteraren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

32

Dnr 2019/18 006 KS

Hantering av livesändningar i enlighet med webbtillgänglighetsdirektivet.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

ärendet avskrivs.

Ärendebeskrivning
Den 23 september 2018 trädde webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länder. Lagen omfattar all offentlig sektor samt statliga och kommunala bolag
som uppfyller vissa krav från och med september 2020.
Lagen innebär att webbplatser, externnät, intranät, dokument och appar ska uppfylla kraven på tillgänglighet i EN301549.
Videomaterial på webb, i appar och sociala medier ska därmed textas eller teckenspråkstolkas för att göras tillgängliga för personer med hörselnedsättning. Direktsändningar undantas dock från lagen, men bara under en tidsperiod av 14 dagar.
Efter 14 dagar måste sändningen antingen textas eller raderas. Borgholms kommuns Youtube-sändningar från nämnder bryter därmed mot lagen då de för närvarande ligger kvar på obestämd tid.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2019-02-11 § 37 Hantering av livesändningar i enlighet med
webbtillgänglighetsdirektivet.
Tjänsteskrivelse, 2019-01-30 med förslag att avskriva ärendet.
Bedömning
På grund av den höga kostnaden för att texta allt material som redan är publicerat
på webben och för det som kommer att publiceras bedömer Borgholms kommun
det som omöjligt att i dagsläget uppfylla direktivet. Att ta bort samtligt publicerat
material efter 14 dagar utgör även det en försämring utifrån demokratisk synpunkt,
varför Borgholms kommun har låtit det ligga kvar, otextat.
Automatiska tjänster för att texta videoupptagningar blir bättre och bättre och vi bedömer det som rimligt att inom en ganska snar framtid uppfylla webbtillgänglighetsdirektivet och skapa ökad tillgänglighet för samtliga som till exempel vill lyssna till
politiska sammanträden, live och i efterhand.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

33

Dnr 2019/117 212 KS

Information från samhällsplaneraren; Översiktsplan för Borgholms
kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen 2019-06-25 § 117 antog en projektplan för arbetet med ny översiktsplan. Sedan dess har tillväxtenheten arbetat efter denna.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-12 § 283 antog en målbild för ny översiktisplan och att fyra teman (Levande landsbygd, Goda kommunikationer, Attraktiv
livsmiljö och Värna vattnet) skulle ligga till grund för tidiga medborgardialoger.
Kommunens samhällsplanerare har bjudits till kommunstyrelsens arbetsutskott som
fungerar som politisk styrgrupp för projektet med att ta fram en ny översiktisplan.
Dagens sammanträde
Samhällsplaneraren informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om:
-

Medborgardialoger om ny översiktisplan som planeras hållas på flera platser i
kommunen.

-

Hur förvaltningen arbetar efter de mål som antogs i november 2019.

-

På vilket sett antagna fördjupade översiktisplaner (fÖP) kommer att påverka utformningen av ny översiktisplan.

-

Att kommunens prioritering av detaljplaner påverkar arbetet med ny översiktsplan.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

34

Dnr 2019/146 106 KS

Ökad samverkan med Mörbylånga kommun med anledning av folkomröstningsresultatet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta den övergripande överenskommelsen gällande mellankommunal samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga kommuner.

Ärendebeskrivning
Det finns en strävan från både Borgholms kommun och Mörbylånga kommun om att
samverka i frågor där det kan leda till fördelar för båda kommunerna. För att underlätta samverkan och ha tydliga former för hur det ska ske har ett förslag till övergripande överenskommelse tagits fram.
Beslutsunderlag
Förslag till övergripande överenskommelse, 2020-01-20.
Bedömning
Överenskommelsen har tagits fram tillsammans av de två kommunerna. Tanken är
att denna överenskommelse ska utgöra den formella ramen när man sedan ska sluta avtal om olika samarbeten. De olika avtal som sedan sluts ska utgöra bilagor till
den övergripande överenskommelsen.
Den övergripande överenskommelsen bedöms vara en fråga av principiell betydelse. Det är i detta beslut som kommunen formellt talar om att man vill samverka på
olika områden med Borgholms kommun och därför måste detta beslut fattas av
kommunfullmäktige. De underliggande avtal som kan komma att slutas bör i de flesta fall kunna fattas av ansvarig nämnd men om det skulle bli aktuellt med samarbete
i en fråga som är av större vikt för kommunen måste sådana beslut fattas av kommunfullmäktige enligt kommunallagen 5 kap. 1 §.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 35

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

35

Dnr 2020/36 253 KS

Fastighetsförsäljning; Haglerum 2:1
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

förhandla försäljning av fastigheten Haglerum 2:1 till Per Olsson för att återskapa en kustnära våtmark i området Haglevik.

att

uppdra åt tillväxtenheten att tillsammans med sökande ta fram ett avtal för
kommunfullmäktige att godkänna.

Ärendebeskrivning
Markägaren på Haglerum 1:3 med flera, har under en längre tid planerat för att
återskapa en kustnära våt-mark i området Haglevik. Våtmarkens funktion skulle både vara som näringsfälla för kanalen och som biotop för både fågel och fisk.
Dialog om åtgärden har förts med kommunen genom LOVA-projekt och nu arbetar
Sportfiskarnas projektledare för att genomföra åtgärden. För att återskapa den naturliga utbredningen kommer en del av fastigheten Haglerum 2:1, som Borgholms
kommun äger, beröras med tidvis högre vattennivå.
Borgholms kommuns arbete med våtmarker och vattenvård syftar till att återskapa
och öka ytan våtmarker för deras olika ekosystemtjänster som näringsretention, utjämningsmagasin, livsmiljö för olika organismer och grundvattenbildning. Åtgärden
i Haglerum har stor potential för både biologisk mångfald och näringsretention och
får full effekt om hela den tidigare våtmarksytan kan utnyttjas, det vill säga, även
den del som berör Haglerum 2:1.
Bedömning
Borgholms kommun införskaffade fastigheten 1992 för 300 000 kronor enligt fastighetsregistret. Tillväxtenheten finner inga underlag på anledningen till detta markinköp, heller ingen rimlighet i den höga prisbilden. Marken bedöms gemensamt av
tillväxtenheten och plan- och byggenheten sakna möjlighet att exploatera. I stort
sett hela fastigheten ligger inom strandskyddsområde och bedöms heller inte lämplig för annan byggnation. Att försälja fastigheten skulle gynna kommunens arbete
för utveckling av våtmarker samt avyttra markyta vi inte finner användbar strategiskt.
Konsekvensanalys
Idag finns en sjöbod på fastigheten som arrenderas utav Lise-lotte Hansson och
Lars-Erik Johansson för 1 830 kronor per år. Det innebär att arrendet överlämnas
till eventuell ny fastighetsägare.
Skickas till
Sökande
Tillväxtenheten
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 36

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

36

Dnr 2020/38 456 KS

Förordning fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

anta samrådsyttrandet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2018 om ett förtydligande av producentansvaret för insamling
av förpackningar och returpapper från hushåll (verksamheter omfattas inte av lagstiftningen). Beslutet innebär i korthet att producenterna ska ta det fulla ekonomiska
ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga
insamlingssystem och att insamlingen som huvudregel ska ske fastighets- eller
kvartersnära. Tillstånd för att bedriva insamling söks hos Naturvårdsverket och kommer att krävas från och med 2021. Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) har
för avsikt att söka tillstånd för ett insamlingssystem. Inför ansökan ska ett formellt
samråd hållas med samtliga kommuner. Kommunernas samrådssvar ska bifogas
ansökan.
Tillståndet är rikstäckande och är giltigt i 10 år.
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunens funktioner för miljötillsyn, mark- och exploatering samt plan och bygg, och Borgholm Energis verksamhet
för återvinning och avfall, har tagit fram föreliggande förslag.
Beslutsunderlag
Samrådsyttrande Borgholms kommun – formellt samråd med FTI.
Tjänsteskrivelsen, 2020-01-21.
Skickas till
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
Naturvårdsverket
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 37

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

37

Dnr 2020/18 031 KS

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

delta på halvdagsseminarium för lägesbeskrivning och analys utifrån jämställdhetsindikatorer i regionens kommuner och att kommunstyrelsens arbetsutskott representeras av Staffan Larsson (C).

att

delta på Vattenstämman 2020 villkorat att det inte belastar kommunens verksamhetskonton och att kommunstyrelsens arbetsutskott representeras av
Carl Malgerud (M).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har tagit emot inbjudan att delta på följande tre
evenemang:
-

Regional miljömålskonferens Kalmar 2020, arrangerat av länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Norrbottens län, RUS – Regional utveckling och samverkan i
miljömålssystemet, Naturvårdsverket och Tillväxtverket.

-

Halvdagsseminarium för lägesbeskrivning och analys utifrån jämställdhetsindikatorer, arrangerat av Region Kalmar län och Länsstyrelsen i Kalmar län.

-

Vattenstämman 2020, arrangerat av Svenskt Vatten.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 38

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

38

Dnr 2020/40 315 KS

Trafiknämnden; Handikapparkering, Åkerbohemmet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att det inrättas 2 parkeringsrutor med rullstols-symbol med placering enligt förslag,
villkorat att fakturering inte tillfaller Borgholms kommun.
Ärendebeskrivning
En del av de boende i lägenheterna har svårt att gå längre sträckor.
Parkeringen är ofta överfull och för de som har behovet får många gånger ställa sig
långt bort med sina bilar.
Borgholm Energi AB har lämnat flöjande förslag på möjlig placering parkeringsrutor:

Beslutsunderlag
Skrivelse från Borgholm Energi AB, 2020-01-23.
Skickas till
Borgholms Energi AB
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 39

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

39

Dnr 2020/1 059 KS

Tilldelningsbeslut upphandling Enheter, datortillbehör och AV
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tilldela följande leverantör till upphandlingen 19/31 Enheter, datortillbehör och
AV-produkter.

Leverantör 1: Advania Sverige AB, 5562149996.
Ärendebeskrivning
Upphandlingen avser enheter såsom datorer, surfplattor och telefoner. Den avser
också datortillbehör och AV-utrustning inklusive montering.
Upphandlingen genomförs även åt Mörbylånga kommun och Ölands Kommunalförbund.
I upphandlingen inkom fem anbud. Fyra leverantörer kvalificerade sig till utvärdering. Leverantör fyra kvalificerades inte på grund av otillräckliga/ej relevanta referenser.
Leverantör 1:
Leverantör 2:
Leverantör 3:
Leverantör 4:
Leverantör 5:

Advania Sverige AB, 5562149996
Atea Sverige AB,
5564480282
Dustin Sverige AB, 5566661012
LEMAB Elektronik AB,
5565579017
Lin Education AB,
5567464440

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-30
Skickas till
IT-avdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

94,63 poäng
81,79 poäng
83,07 poäng
61,82 poäng
72,47 poäng
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§ 40

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-02-04

40

Dnr 2020/41 KS

Revidering av ägardirektiv Borgholm Energi Elnät AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman 2020, att begära extra utdelning
med 3 mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för
2019.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har tidigare aviserat att kommunen önskar en utdelning för
2019 med 4 mkr. Med hänsyn till bolagets preliminära resultat och gjorda försäljningar under året föreslås en extra utdelning från bolaget om 3 mkr.
Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta särskilt ägardirektiv för bolagsstämman
2020, att begära extra utdelning med 3 mkr så att den totala utdelningen från bolaget uppgår till 7 mkr för 2019.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott stödjer förslaget.
Protokollsanteckning
Carl Malgerud lämnar följande protokollsanteckning:
I samband med den pågående bokslutsprocessen beslutades att Borgholms kommun ber styrelsen i BEAB om en extra utdelning på 3,0mkr utöver redan planerad
utdelning på 4,0mkr. Därmed uppgår utdelningen för 2019 till 7,0mkr. Med anledning
av detta lämnar jag följande protokollspunkter till beslutet:
1.

Beslutet är drivet av ett lägre än förväntat resultat i kommunen, vilket gör utdelningen till en ren bokslutsdisposition

2.

Utdelningen kan motiveras av att BEAB under året gjort en reavinst på aktieförsäljning. Dock var likviditeten från denna försäljning avsedd för främst VAinvesteringar som nu fördröjs.

3.

Utdelning resulterar i utdelningsskatt på 20% som för kommun-koncernen i
detta fall måste ses som en onödig utgift

Borgholm 200204
Carl Malgerud
Moderaterna
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

