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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum
2020-02-11

Paragrafer
41-48

 Plats och tid Stadshuset, KS-rummet 08:30 – 16:00
 Beslutande ledamöter Staffan Larsson, ordförande §§ 41-47 (C)

Ilko Corkovic, ordförande § 48 (S)
Carl Malgerud (M)

 Övriga närvarande Jens Odevall, kommunchef §§ 41-47
Jonatan Wassberg, sekreterare
Lars Ljung (S), ordf socialnämnden § 43
Ulrika Lindh (C) § 43
Anna Hasselbom Trofast, socialchef § 43
Mattias Sundman, controller §§ 44-45
Lars-Gunnar Fagerberg, ekonomi- och fastighetschef § 45
Linda Kjellin, budgetchef § 45
Kristian Kijewski, fastighetsstrateg §§ 45, 47
Benny Wennberg (C), orf utbildningsnämnden § 46
Jan Erik Ingemar Karlsson, tf Utbildningschef § 46
Markus Wertwein Ros, tf VD Borgholm Energi AB § 48
Markus Pile, strateg Borgholm AB § 48
Tomas Lind (FÖL) § 48

 Justerare Ilko Corkovic med Carl Malgerud som ersättare

 Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen 2020-02-20 klockan 11:00

 Underskrifter
Sekreterare ……………………………………………………………………………………………...

Jonatan Wassberg

Ordförande ……………………………………………………………………………………………...
Staffan Larsson

Justerare ………………………………………………………………………………………………
Ilko Corkovic

ANSLAGSBEVIS – anslås på kommunens digitala anslagstavla www.borgholm.se
Protokollet anslås
Datum då anslaget sätts upp 2020-02-20 Datum då anslaget tas ned 2020-03-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

§ 41 Utökad kommunal närvaro i Runsten 2020/44 019 3

§ 42 Offentlig toalett, Södra parken 2020/42 059 4

§ 43 Uppföljnings- och avstämningsmöte; socialnämnden 2019/25 012 5

§ 44 Information; Bokslut och driftredovisning 2019 2019/8 042 6

§ 45 Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020 2020/43 049 7

§ 46 Uppföljnings- och avstämningsmöte; utbildningsnämnden 2019/26 012 8 - 9

§ 47 Information från fastighetsstrateg; Resedan 11 2020/48 299 10

§ 48 Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi AB 2019/23 012 11 - 12
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 41

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 41 Dnr 2020/44 019 KS

Utökad kommunal närvaro i Runsten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att från och med 2020-02-21 till och med 2020-06-31 representera kommunled-

ningen på biblioteket i Runsten minst två gånger i månaden. 

Ärendebeskrivning
Från september 2019 har representanter från kommunledningen några dagar i må-
naden funnits på plats i Företagshuset i Löttorp för att ge möjlighet för de boende att 
besöka och ställa frågor.

Förslag på att kommunledningen ska ha samma närvaro i Runsten har lämnats av 
Ilko Corkovic (S) till dagen sammanträde.

Förslag på datum är 2020-02-21, 2020-03-05, 2020-03-19, 2020-04-03, 2020-04-15, 
2020-04-24, 2020-05-13, 2020-05-29, 2020-06-05 och 2020-06-12.

Beslutsunderlag
E-post från Administrativ chef, Utbildningsförvaltningen, 2020-01-17.

Skickas till
Bibliotekschefen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 42

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42 Dnr 2020/42 059 KS

Offentlig toalett, Södra parken

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att uppdra åt ekonomi- och fastighetsavdelningen att omgående genomföra en of-

fentlig upphandling av offentlig toalett med HWC och skötbord inklusive sam-
ma betalsystem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

att anvisa 500 tkr för ändamålet i 2020 års investeringsbudget för ny- och om-
byggnation.

Ärendebeskrivning
Toaletten i Södra parken var i mycket dåligt skick och kommunen lät därför ta bort 
densamma under 2018. Det har genomförts en översyn av offentliga toaletter i 
kommunen och många synpunkter har framförts från såväl allmänhet som nä-
ringsidkare om att en toalett även behövs i denna centrala del av Borgholms tätort. 
Det ligger även en allmän lekplats i parken som kommunen beslutat rusta upp un-
der året. Att anlägga en toalett, innehållandes HWC med skötbord, i Södra parken 
bedöms därför komplettera behovet av toaletter på ett bra sätt, då vi då har helt 
publika toaletter på torget och Sjötorget samt toaletter som behöver ses över vid 
turistbyrån och stationen. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-07.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 43

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 43 Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte; socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra åt ekonomi- och fastighetschefen och gata-parkchefen att iordning-

ställa utemiljöerna på Ekbacka, inklusive stenläggning och markplattor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för att 
få en 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
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-10 § 307 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; socialnämnden
Checklista 

Dagens sammanträde
Under mötet diskuterades bland annat:

Socialnämndens och socialförvaltningens bokslut 2019.
Sjukfrånvaro inom socialnämndens förvaltningsområde.
Individ och familjeomsorgens verksamhet.
Behovet av servicebostäder.
Verksamheten på Ekbacka.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetschefen
Gata-parkchefen 
Socialnämnden för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 44

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 44 Dnr 2019/8 042 KS

Information; Bokslut och driftredovisning 2019

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kom-
munens bokslut och driftkostnader 2019. Informationen är huvudsakligen muntlig 
och kommer att presenteras i sin helhet för kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott önskar att årshjulet för ekonomi- och fastighetsav-
delningens verksamhet justeras så att det ekonomiska resultatet kan presenteras 
kommunstyrelsen i januari varje år. 

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 45

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 45 Dnr 2020/43 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen har samlat samtliga investeringsprojekt där 
schablonmässiga investeringskostnader tagits fram för att kunna visa först och 
främst omfattningen av investeringar för 2020 och 2021. 

Schablonmässiga kostnader avseende fastigheter, ny- om och tillbyggnad samt 
fastigheter upprustning har räknats fram av fastighetsavdelningen. En övergripan-
de inventering av kommunens fastighetsbestånd har gjorts och ligger till grund för 
den långsiktiga underhållsplan som utgör en väsentlig del av investeringsutrymmet 
kommande planperiod. Inventeringen av fastighetsbeståndet pågår löpande och 
prioriteras i en skala 1-3, där 1 har högsta prioritet.

Syftet med dokumentet är att visa kommunens investeringsbehov relativt till de 
budgetramar som satts, där behovet av prioriteringar behövs för såväl likviditetspla-
nering som vilka investeringar som kan göras med extern finansiering, alternativt 
senarelägga investeringen.

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetsavdelningen redovisar för beslutade och planerade inverte-
ringar. Redovisningen görs per projekt och är avsedd att ligga till grund för politiska 
prioriteringar i investeringsbudgeten.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 46 Dnr 2019/26 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte; utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en bra dialog. 

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
Under mötet avhandlas följande punkter:

Föregåendemöte 
Aktuella större projekt
- Åkerboskolan
- Gärdslösa
Sjukfrånvaron
Verksamhetens arbete för att minska sjukfrånvaron
- Förvaltningen stödjer verksamheten för att minska belastningen på chefer och 

verksamhet.
- Kollegial samtalsgrupp kring stress (ledningsgrupp, sen personal förskola)
- Arbetsgrupp kring arbetsmiljö med arbetsgivare och fack som rapporterar till 

FOSAM (arbetar mer operativt och konkret).
- Planerad kommunövergripande projekt med Sunt arbetsliv.
- Påbörjat arbete med att utveckla stödet från kommunövergripande stödfunk-

tioner utifrån verksamhetens behov.
Utveckling i verksamheten
Utmaningar inom verksamheten under året
- Minskande barn- och elevantal.
- Ekonomin, delvis till följd av det minskande elevantalet.
- Barn och elever med särskilda behov.
Omvärldsförändringar som berör verksamheten
- Förändrade förutsättningar med kort framförhållning gällande:
- statsbidrag,
- domar i förvaltningsrätten,
- beslut från Skolinspektionen,
- Utökad timplan.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 46

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Samarbete med Mörbylånga kommun.
Måluppfyllnad - nämndens verksamhetsplan
- SALSA kontra faktiskt resultat.
- Utveckling Stratsys med både kommunala och statliga mål.
Ekonomisk uppföljning
Åtgärder för budget i balans
- Utbildningsförvaltningen visar för januari en positiv budgetavvikelse om 351 

tkr. Denna härleds främst till lägre driftkostnader än budgeterat för perioden. 
Prognosen för helår uppgår till -710 tkr, åtgärder för att få en budget i balans 
är ännu inte framtagna.

- Prognosen visar kostnadsavvikelser främst gällande särskolan som bedöms 
göra ett underskott under 2020 om inga åtgärder vidtas. Under januari månad 
har dock Skolverket beslutat att Borgholms kommun ska få 5 219 tkr i stället 
för 3 743 tkr inom statsbidraget för Likvärdig skola vilket inte är medräknat i 
prognosen. Dessa medel bedöms kunna användas för att kompensera särsko-
lans undersko tt. Vidare har en upphandling av sko/taxi genomförts under de-
cember månad där priset per kilometer ökat markant, vilket kommer att behö-
vas hanteras under budgetåret.

Skickas till
Utbildningsnämnden för kännedom

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 47

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47 Dnr 2020/48 299 KS

Information från fastighetsstrateg; Resedan 11

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden 2018-01-31 § 7 informerade kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-
03-13 § 84 om ett behov av servicelägenheter för LSS och andra verksamheter. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra fastighetsavdelningen att ha 
detta i beaktning och kontakta socialnämnden/-förvaltningen innan försäljning av bo-
stadsrätter.

Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196 godkände försäljningen av resedan 11 enligt 
framförda villkor. Bolaget uppmanas att Resedan 11 ska bebyggas med hyresrätter.

Ekonomi- och fastighetsavdelningen redogör för ärendets status.

Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetsavdelningen redogör för ärendets status.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 48

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 48 Dnr 2019/23 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte; Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en bra 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.

Dagens sammanträde
På mötet behandlades följande: 

Det preliminära resultatet för den skattefinansierade verksamheten 2019
Projektuppföljning.
Likviditetsuppföljning
- Kommer att förändras i och med att en stor del av Borgholm Energi AB:s per-

sonal kommer att gå över till kommunen i och med flytten av den skattefinansi-
erade verksamheten. 

Kommuninvest, och det faktum att räntan på flera av Borgholm Energi AB:s lån 
kunna sänkas i och med att de flyttats till Kommuninvest.
Upphandling av kurser för anställda.
Förändringar som kommer av flytten av den skattefinansierade verksamheten 
(kommunfullmäktige 2019-11-18 § 219)
- Information från Borgholm Energi AB:s hemsida måste finnas tillgänglig på 

kommunens hemsida när verksamheten har gått över.
- Konsekvenser av förändringar av anläggningsregister, redskap och andra för-

värv (kommunfullmäktige 2020-02-10 § 219).
Vattendomar.
Omvärldsförändringar som påverkar verksamheten
- Vattenstämman 2020 i Kalmar.
- Borgholm Energi AB är nominerad till VA-Faktas pris Vattenpriset 2020.
- Skatt på platskassar (bärkassar).
- Förbränningsskatt från och med 1 april 2020.
- Projekt ANM4L – Active Network Management
Uppföljningsmöte med Camping Öland.
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-02-11 48

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Branschmöte med gröna näringar.
Dialoger förda med Mörbylånga angående utökad samverkan.
Affärsplan beslutad av Borgholm Energi AB:s styrelse december 2019.
Större projekt
- Djupvik-Lofta etapp 4 pågår.
- Förnyelse av VA samt dagvatten i Borgholm pågår.
- Hagelstadvatten, förusättningarna för projektstart är klara.
- Upphandling av elmätare pågår.
- Ombyggnation av lokaler på Ölands utbildningscenter i Borgholm.
Utmaningar
- Finansieringslösningar för investeringar.
- Ägarförhållanden för bostäder i kommunen.
- Detaljplanen i Stora Rör.
- Förhandsreglering elnät, avstämningen av 2016-2019 har påbörjats.
- Framtida insamlingssystem för hushållsavfall.

Skickas till
Borgholm Energi AB för kännedom
Ekonomicheferna

______________
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