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65

Dnr 2020/29 423 KS

Fastighetsförvärv del av Osten 1; För upplåtande av tomträtt
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

Borgholms kommun förvärvar del av Osten 1, Borgholm för en överenskommen köpeskilling om 308 000 kronor.

att

uppdra åt tillväxtenheten att utarbeta kontrakt och genomföra affären med
säljaren; Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
Ärevarvet AB har byggt fyra stycken utomhusbanor för Padel på del av Osten 1, intill tennishallen. Marken ägs av Borgholm Energi AB som arrenderar ut marken till
Ärevarvet AB. Arrendatorn har för avsikt att utöka sin padelsatsning med minst två
inomhusbanor och tillhörande ytor. En avsiktsförklaring mellan kommunen och Ärevarvet skrevs 2019-05-09 för att tillgodose denna satsning överenskom man att
marken skulle upplåtas med tomträtt. Det innebär en tryggare upplåtelse för arrendatorn som därmed även har möjlighet att belåna fastigheten.
Kommunen är det enda organ som kan upplåta mark med tomträtt, därav fordras
att marken tillskiftas kommunen för att genomföra upplåtelsen.
Bokfört värde är 308 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-03 § 143 överenskommelse markbyte
Osten 2.
Tjänsteskrivelse, 2020-01-17.
Avsiktsförklaring underskriven 2019 gällande förhandling att teckna tomträttsavtal
med Ärevarvet AB på markyta i fastigheten kvarter Osten.
Bedömning
För att fullgöra överenskommen förpliktelse är en upplåtelse av tomträtt det enda
klara alternativet för Borgholms kommun. I samband med upplåtelsen av tilltänkt
tomträtt gentemot Ärevarvet erläggs, enligt avsiktsförklaringen, ett engångsbelopp
om 170 000 kronor. Tomträttsavtalet förhandlas i nästa skede med Ärevarvet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-10

66

Dnr 2017/92 003 KS

Revidering av kostpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi
AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta ny kostpolicy

att

ny kostpolicy ersätter gastronomiska mål antagna av kommunfullmäktige
2015-05-18 § 79.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommuns kostchef har tillsammans med kommunens ledningsgrupp tagit
fram ett förslag till ny kostpolicy. I förslaget till kostpolicy består av sex delar: God,
Integrerad, Trivsam, Näringsriktig, Hållbar och Säker.
Förslaget till kostpolicy uppfyller tre av Globala målen 2030, Ingen hunger, Hälsa
och välbefinnande och Hållbar konsumtion och produktion. Förslaget fastställer också att kommunsens verksamheter ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer
samt de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR).
Beslutsunderlag
Gastronomiska mål, 2015-05-18.
Kostpolicy, 2020-03-06.
Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till kostpolicy och att förslaget, tillsammans med verksamhetsmålen för varje verksamhet ersätter tidigare antagna gastronomiska mål.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/57 511 KS

Trafiknämnden; Begäran om hastighetsdämpande åtgärder runt skolområde vid Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i funktion av trafiknämnden beslutar
att

på Badringen i Löttorp begränsa fordon så att de inte får föras med högre
hastighet än 30 kilometer i timmen.

att

på Löttorpsvägen och Byrumsvägen i Löttorp, från korsning LöttopsvägenByrumsvägen till cirka 185 meter öster på Löttorpsvägen, samt från korsning
Löttorpsvägen-Byrumsvägen till cirka 275 meter norr på Byrumsvägen, begränsa fordon så att de inte får föras med högre hastighet än 30 kilometer i
timmen och att förbudet gäller under vardagar mellan klockan 07.00 – 17.00.

Ärendebeskrivning
I samband med att Åkerboskolan i Löttorp fick paviljongerna efter branden sommaren 2019, blev det också en del nya vägar som gick runt skolans verksamheter. Vid
dessa vägar finns idag inga hastighetsskyltar. Skolans personal upplever att transporter och föräldrar kör fort och de är oroliga för att något ska hända, då det rör sig
både barn och vuxna runt vägarna.
Gällande lokala trafikföreskrifter tar inte hänsyn till paviljongerna och slutar gälla
cirka 25 meter från närmaste infart till paviljongerna. De vägar som berörs är alla
på kommunal mark och inom kommunens beslutsområde för lokala trafikföreskrifter.
Beslutsunderlag
E-post begäran, 2020-03-04.
Tjänsteskrivelse, 2020-03-06.
Skickas till
GIS-samordnare
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/151 008 KS

Medborgarförslag (Kicki Falck) öppna allmänna baden för hundar
kvällstid
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

följa de lokala ordningsföreskrifterna och avslå medborgarförslaget.

Förslagställaren ska bjudas in när ärendet tas upp för beslut.
Ärendebeskrivning
Från medborgarförslaget: Hundbadet är en katastrof, det är fullt med stora stenar
som både matte/husse samt hund håller på att bryta benen av sig. Eftersom man
inte kan ta bort stenarna på hundbadet så kan det inte vara så svårt att tillåta även
hundar att komma ner efter klockan 18.00 på ett av baden med sandstrand samt
sandbotten utan stora stenar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Tjänsteskrivelse, 2020-02-20.
Bedömning
Enligt lokala ordningsföreskrifterna är det under tiden 1 juni – 31 augusti inte lov
för hundar att vistas på EU-klassade badplatser på kommunens mark, undantaget där det särskilt anslås att det är en hundbadplats.
Sjöstugan/Mejerivikens badplats är klassad som EU-bad och har då hundförbund under perioden som är nämnd ovan. Men alla andra vikar runt om Borgholm är inte klassade som EU-bad och har då inte heller hundförbud.
Konsekvensanalys
Vid beslut om att hundar ska tillåtas på Sjöstugan/Mejeriviken efter kl 18 krävs ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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69

Dnr 2020/55 105 KS

Godkännande av deltagare på besök till kommunens vänort Korsnäs
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna deltagande på besök till kommunens vänort Korsnäs för kommunfullmäktigesordförande, kommunchefen och tursitchef Johan Göransson.

att

ge kommunchefen befogenheten att godkänna deltagande för ersättare och
en eventuell fjärde deltagare.

Ärendebeskrivning
2020-02-27 inkom en inbjudan till ett vänortsbesök från kommunens vänort Korsnäs
kommun. Besöket är planerat att hållas 2020-05-07 - 2020-05-08 i Korsnäs, Finland.
Under besöket planerar Korsnäs kommun presentera deras hemservice och service
för deras äldre invånare. Korsnäs kommun önskar att Borgholms kommun kan dela
med sig av sitt arbete med den lokala besöksnäringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 63 gav kommunchefen i uppdrag att
till nästa sammanträde presentera förslag på deltagare som ska representera Borgholms kommun på ett vänortsbesök.
Skickas till
Kommunfullmäktigesordförande
Kommunchefen
Turistchefen
Förvaltningssekreteraren för kommunledningsförvaltningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-10

70

Dnr 2020/43 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra ekonomi- och fastighetschefen att se över behovet rivning och nybyggnation av servicehus i Sandviks hamn och om ett nybygge kan färdigställas till säsongsstart 2021.

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 övergripande 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 likviditets-planering som vilka investeringar som kan göras med extern finansiering, alternativt senarelägga investeringen.
Ett första utkast till dokument presenterades kommunstyrelsens arbetsutskott 202002-11 § 45. På dagens sammanträde presenteras ett andra utkast och till kommunstyrelsens arbetsutskott i april förväntas ett färdigt förslag presenteras.
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetsavdelningen redovisar för beslutade och planerade inverteringar. Redovisningen görs per projekt och är avsedd att ligga till grund för politiska
prioriteringar i investeringsbudgeten.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-03-10

71

Dnr 2018/255 298 KS

Anpassning och upprustning av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

godkänna förslag till underhållsåtgärder i lokaler för återbruk i fastigheten
Hammaren 9.

att

anvisa projektet totalt ytterligare 2 000 000 kronor genom prioritering av Investeringsbudget 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med
lämplig lokalför verksamheten.
Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för återbruk.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen för
fortsatt utredning.
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Åtgärderna förutsätter samlokalisering i lokaler som är ändamålsenliga för verksamheten samt
godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljö. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade
kostnader för åtgärderna.
Kommunstyrelsen 2018-11-27 § 230 beslutade godkänna åtgärdsförslag för
samlokalisering av daglig verksamhet plan 2 och att anvisa projektet
2 600 000 kronor. Vidare beslutades att anvisa 1 000 000 kronor och godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar av lokaler
för återbruk i Hammaren 9.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-17 beslutade § 223 att 6 000 000
kronor omprioriteras för att senare genom beslut kan användas till framtida
investeringsprojekt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har undersökt behoven av nödvändiga åtgärder för att lokalerna ska bli ändamålsenliga utifrån den planerade verksamheten, samt byggnadens behov av upprustning och underhåll för att uppfylla arbetsmiljö- och energikrav.
Fastigheten Hammaren 9 byggdes 1967 som produktionslokal och har sedan dess
inte varit aktuell för omfattande upprustning, energieffektivisering eller större ombyggnad.
Socialförvaltningens chef och lokalsamordnare har gjort en genomlysning av hur
lokalerna kan nyttjas i ett första steg för att kunna starta ett återbruk med mottagning för det planerade samarbetet med återvinningsstationen i Kalleguta. För mottagningen krävs bland annat plats för rengöring och vid behov målning av gods.
Bedömning
Prioritering och etappindelning har gjorts för nödvändiga lokalanpassningar och åtgärder för att återbruksverksamheten ska kunna starta i lokalerna. Dessa åtgärder
har initialt beräknats till cirka 1 000 000 kronor, det vill säga den summa som redan
är anvisad projektet enligt tidigare beslut.
Utöver viss verksamhetsanpassning krävs underhållsåtgärder gällande tak på lågdelen, avlopp och ny energieffektiv ventilation. Fastighetsavdelningen bedömer att
investeringskostnaden 2 000 000 kronor berör nödvändiga underhållsåtgärder oavsett vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden. Fortsatt krävs underhåll och
anpassning enligt följande etappindelning;
Etapp 2: Tvättstuga, renovering av fönster, ytskikt invändigt, kök, omklädningsrum
och kontor i lågdelen.
Etapp 3: Upprustning av fasad utvändigt.
Åtgärderna för etapp 2 och 3 planeras inför investeringsbudget 2021.
Konsekvensanalys
Åt gärderna leder till att lokalerna uppfyller myndighetskrav gällande arbetsmiljö
och energi, med minskad driftskostnad som följd.
Åtgärderna leder till att insatser via ett återbruk kan erbjuda fler individanpassade
aktiviteter inom KKA (kommunala aktivitetsansvaret).
Antalet individer som idag är beroende av ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd kan minska och att det också i förlängningen kan leda till att fler kommer
i arbete.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Socialnämnden
Socialchefen
Beatrice Solhjort, Tf. enhetschef
Eva Karlström, samordnare
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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72

Dnr 2018/255 298 KS

Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 6 plan 2
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

beakta anpassning och upprustningsbehov på Ekbacka Hus 6 plan 2 i budgetprocessen för 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300 kommunledningskontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med
lämplig lokalför verksamheten.
Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för återbruk.
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 socialnämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen.
Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åtgärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder förutsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för
verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljösynpunkt. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för
samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av lokaler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade
kostnader för åtgärderna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-01-13.
Bedömning
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer att lokalernas befintliga utformning stämmer ganska väl med verksamhetens behov. Endast mindre ombyggnad krävs. Lokalerna är dock slitna och har inte renoverats sedan 1984.
Därför krävs upprustning av byggnaden invändigt som utvändigt. Lokalerna
planeras för att inrymma daglig verksamhet fördelat på två våningsplan med
olika typer av aktiviteter för cirka 44 brukare tillsammans med cirka 13 personal. Utöver lokaler för daglig verksamhet finns lokaler för ett akutboende.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kostnaderna för projektet beräknades tidigare till cirka 2 600 000 kronor för
etapp 1 i Hus 6 (plan2) och ytterligare 500 000 kronor för etapp 2 (plan 3).
Kostnaderna för etapp 1 blev dyrare än beräknat på grund av oförutsedda
byggrelaterade förutsättningar som exempelvis brand och avlopp (för båda
planen). De planerade åtgärderna för etapp 2 är ny ventilation, lås, larm, Ledbelysning och IT i hela byggnaden. Vidare behövs nya ytskikt, nytt kök med
tillgänglighet och ommålning av fönster.
Bedömningen är att de planerade åtgärderna krävs för att daglig verksamhet
på Cikorian ska kunna flytta till Ekbacka, men att projektet inte ryms inom investeringsbudget 2020. Därför föreslås att igångsättning sker först i slutet av
2020 och att investeringen belastar Investeringsbudget 2021.
Konsekvensanalys
Ekonomi- och fastighetsavdelningen bedömer investeringen och genomförande av åtgärderna leder till:
-

Att externt inhyrda lokalerna på Cikorian kan sägas upp. Vidare att paviljongen på Per Lindströms väg som viken inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och energiförbrukning, kan sägas upp, eventuellt säljas och av
etableras.

-

Att kommunens befintliga fastigheter underhålls och används mer effektivt.

-

Att satsningarna medverkar till att kostnadseffektivisera verksamhet och
minska socialnämndens utgifter för lokaler och bidrag.

Skickas till
Budgetchefen
Socialnämnden
Martin Olsson, verksamhetschef
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/91 291 KS

Avstämningsmöte projektgruppen; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för god dialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott i funktion av styrgrupp beslutar
att

hålla avstämningsmöten en gång i månaden fram till att programskissen är
färdig.

att

Atrio Arkitekter AB bjuds in till varje avstämningsmöte till att programskissen
är färdig.

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.
Till dagens sammanträde har Atrio Arkitekter AB bjudits in att delta för att diskutera
kommande arbete.
Ny beräknad tid för färdigställandet av nya skollokaler i Löttorp är vårterminen 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 27 Avstämningsmöte KSAU UNAU;
projekt nybyggnation Åkerboskolan
Dagens sammanträde
Fasteghetsstrateg Maria Drott informerar styrgruppen om genomförd upphandling
och att Atrio Arkitekter AB vunnit upphandlingen. En programskiss är att vänta i juni.
När programskissen är klar kommer det finnas möjlighet att föra prioriteringar i nybyggnationen.
Artio Arkitekter AB informerar att besök på Åkerboskolans fastigheter har gjorts
2020-03-10 och att gestaltning av nybygget inte har inletts. En frågelista kommer att
en frågelista kommer att skickas ut till styrgruppen och Åkerboskolans rektor som
ska finnas som underlag till programplan och övrig gestaltning.
Under sammanträdet diskuteras möjligheterna att ta fram en kommunikationsplan
för externkommunikation med vissa etapper i processen där information till allmänheten ska informeras om ärendets läge.
______________
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