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2020-05-12

117

Dnr 2020/8 042 KS

Information om kommunens budgetförutsättningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman har bjudits till sammanträdet för att informera kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunens budgetförutsättningar för 2020. Dessutom
informeras arbetsutskottet om hur ekonomi- och fastighetsavdelningen använder sig
av Sveriges kommuner och regioners (SKR) cirkulär och instruktioner för att beräkna prognoserna som ligger till grund för bland annat kommunens ekonomiska planering.
Beslutsunderlag
Presentation skatter och bidrag maj 2020.
Dagens sammanträde
I controller Mattias Sundmans redogörelse framgår bland annat hur, framförallt till
följd av den reella och förväntade minskningen av bruttonationalprodukt (BNP),
slutavräkningen för skatteintäkter 2020 beräknas bli drastiskt förändrade från tidigare prognoser. Tapp i skatteintäkter förväntas för 2020 vägas upp av riktat stöd från
statliga myndigheter.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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118

Dnr 2018/231 312 KS

Cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till Fyr
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anslå ytterligare 425 tkr från konto Infrastruktur till projekt 1426 Cykelled
Knäppinge-Ormöga för år 2020 för att kunna slutbelägga cykelleden under innevarande år.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

månadsuppföljning ska lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott där en
slutkostnadsprognos ska ingå.

Ärendebeskrivning
Tillväxtchefen är inbjuden till sammanträdet för att redogöra för projekt Cykelled
Knäppinge-Ormöga.
Bedömning
Kostnaden går inte att frånkomma om projektet ska färdigställas. Även om förslaget
bryter mot de prioriteringar i investeringsbudgeten som kommunstyrelsen beslutade
om 2020-04-28 § 71 möjliggör det för att minska utgifterna för investering i projektet
2021. Dessutom kan kommunen göra nya beräkningar av projektets totala slutkostnadsprognos.
Konsekvensanalys
Förslaget innebär en ökad kostnad om 425 tkr för projektet år 2020.
Dagens sammanträde
Tillväxtchefen redogör för kostnader som tillkommit som följd av en att en större
mängd grävarbete än förväntat har varit nödvändigt. Förvaltningen har som förslag
att kommunen anslår ytterligare medel för innevarande år så att cykelleden kan slutbeläggas med grus 2020. Ytterligare förslag om hur kommunen går vidare med
ärendet förväntar tillväxtchefen kunna presentera inom kort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott avser bereda budget för en hårdbeläggning under
budgetprocessen för budget 2021.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tillväxtchefen
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/27 007 KS

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens fysiska
planering
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

lämna följande yttrande till revisorerna.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av kommunens revisorer har PwC genomfört en granskning av kommunens fysiska planering. Resultatet av granskningen har sammanställts i en rapport, granskning av kommunens fysiska planering. Revisorerna överlämnade revisionsrapporten till kommunstyrelsens i mars tillsammans med en önskan om svar
med en redogörelse för hur styrelsen avser att åtgärda de påpekanden som görs i
den revisionella bedömningen. Yttrandet nedan föreslås lämnas som svar till revisorerna.
Yttrande
Inledning
Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten Granskning av kommunens
fysiska planering och delar i stort revisorernas bedömning om att kommunstyrelsen
i allt väsentligt säkerställer att processen för fysisk planering bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Av de sex kontrollfrågor som revisorerna utgått från bedöms fyra
uppfyllda och två delvis uppfyllda. De frågor som revisorerna bedömt delvis uppfyllda är kontrollfråga 1, finns en ändamålsenlig ledning och styrning av arbetet med
fysisk planering, och kontrollfråga 6, följs arbetet upp och vilken rapportering sker
till fullmäktige, kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden.
Det är kommunstyrelsen avsikt att utveckla arbetsmetoder som säkerställer att
även de områden som delvis uppfyllts framöver kan uppfyllas.
Revisorernas rekommendationer







Justerandes sign

Tydliggöra miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen.
Säkerställa att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs.
Säkerställa att beslut i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen alltid följer plan- och bygglagens bestämmelser och att dessa ärenden därmed
beslutas av kommunfullmäktige.
Säkerställa att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras med hjälp av flödesscheman, styrdokument och stödjande dokument, exempelvis dokumenterade rutiner och checklistor.
Säkerställa att utvecklingen av arbetet med förslag till ny översiktsplan på ett
tydligare sätt kommuniceras till kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden men även till andra politiska organ. Allt för att stimulera till ökad delaktighet och kunskap om arbetets fortgång och för att följa de ambitioner vi anser har framkommit i intervjuerna.
Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens kommentarer
Kommunstyrelsen delar inte revisorernas bedömning om att plansamgruppens roll,
ansvar och mandat ytterligare behöver klargöras och förtydligas. Plansamgruppen
är ett samrådsorgan där arbetsutskotten i nämnden och styrelsen ges möjlighet till
information och utbyte av inspel till förvaltningen i samhällsplaneringen. Eventuella
beslut som rör samhällsplaneringen ska tas på politisk nivå hanteras av respektive
nämnde/styrelsen. Det bör övervägas nogsamt om plansamgruppens ska ha någon eventuell funktion i arbetet med ny översiktsplan. Möjligtvis kan plansamgruppen fylla en funktion i att säkerställa att information om översiktsplanen når kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnd och därigenom stimulera till ökad
delaktighet och information om arbetets fortgång.
Kommunstyrelsen delar däremot revisorernas bedömning om att samhällsbyggnadsprocessen behöver konkretiseras. Samhällsbyggnadsprocessen är fortfarande
ett nytt arbetssätt och det krävs fortsatt arbete för att nå processens fulla potential.
Kommunstyrelsen ska se över möjligheten att beskriva, tydliggöra och förankra
samhällsbyggnadsprocessen i samband med ny översiktsplan. Översiktsplanen
kan bli det dokument där processen konkretiseras vilket skulle ge processen en
bred och tydlig förankring.
Revisorerna bedömer det faktum att kommunfullmäktige inte beretts möjlighet att
fatta beslut om att en ny översiktsplan ska tas fram som otillfredsställande och att
ärendet inte hanterats på ett korrekt sätt med hänvisning till 3 kap 19 § plan- och
bygglagen. Kommunstyrelsen gör här en annan bedömning och anser att ärendet
har hanterats korrekt.
Enligt 3 kap 19 § plan- och bygglagen beslutar kommunfullmäktige i frågor om antagande och ändring av översiktsplanen, dvs. själva antagandebeslutet eller ändringsbeslutet ska fattas av kommunfullmäktige. Hur kommunen väljer att initiera ett
nytt översiktsplanearbete regleras inte i plan- och bygglagen utan är en kommunintern fråga. Borgholms kommun har löst det så att kommunstyrelsens arbetsutskott
har möjlighet att initiera översiktsplanearbete vilket framgår av delegationsordningen. Därmed inte sagt att kommunfullmäktige eller övriga nämnder inte ska informeras. Under våren har kommunfullmäktige och miljö- och byggnadsnämnden därför
informerats om pågående översiktsplanearbete och avsikten är att även framöver
involvera övriga nämnder i arbetet och hålla kommunfullmäktige informerade om
arbetets fortgång.
Beslutsunderlag
Brev från revisorerna, 2020-03-04.
Granskning av kommunens fysiska planering, Pwc, 2020-03-04.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-01.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Revisorerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/27 007 KS

Yttrande över revisionsrapporten granskning av kommunens detaljplansprocess
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen lämna förslag på hur miljö- och byggnadsnämnden
ska sköta den formella politiska hanteringen av detaljplaner och planbesked
fram till antagande kan förtydligas. Förslaget ska bedöma möjlighet för miljöoch byggnadsnämnden att initiera detaljplanearbete, på grundval av de behov man uppmärksammar utifrån sin övriga myndighetsutövning.

att

uppdra kommunchefen att ta fram en modell för planprioritering. Planprioritering bör beslutas av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott
och initieras av planchefen. En utgångspunkt bör vara att prioriteringen ska
vara långsiktig för att skapa bra arbetsförhållanden i förvaltningen.

att

uppdra kommunchefen att sammanställa och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen och ingående processer, för att tydliggöra arbetssätt och ansvar i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.

att

uppdra kommunchefen att i samband med tertialbokslut och årsbokslut rapportera verksamhetens självfinansieringsgrad. Denna rapportering bör omfatta både detaljplaneringen och bygglovshanteringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

lämna följande svar till revisorerna utifrån de fem punkter som revisorerna
påpekat:
1. Miljö- och byggnadsnämnden ska vid varje sammanträde informeras om
aktuellt detaljplanearbete, vilket redan sker. Kommunstyrelsens arbetsutskott har dessutom uppdragit kommunchefen lämna förslag på hur miljöoch byggnadsnämnden ska sköta den formella politiska hanteringen av
detaljplaner och planbesked fram till antagande kan förtydligas. Förslaget
ska bedöma möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att initiera detaljplanearbete, på grundval av de behov man uppmärksammar utifrån sin
övriga myndighetsutövning.
2. Uppdrag finns hos kommunchefen från kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-01-21 § 17 att formaliser Plansam efter dessa former. Utgångspunkt i denna formalisering ska vara att Plansam är ett samordningsorgan där plan- och exploateringsfrågor kan diskuteras, att inga beslut fattas här, men ärenden kan efter diskussion här lyftas till kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen eller miljö- och byggnadsnämnden
för nödvändiga beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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3. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att ta fram
en modell för planprioritering. Planprioritering bör beslutas av kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens arbetsutskott och initieras av planchefen. En utgångspunkt bör vara att prioriteringen ska vara långsiktig för att
skapa bra arbetsförhållanden i förvaltningen.
4. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att sammanställa och dokumentera samhällsbyggnadsprocessen och ingående
processer, för att tydliggöra arbetssätt och ansvar i enlighet med revisionsrapportens rekommendationer.
5. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit kommunchefen att i samband med tertialbokslut och årsbokslut rapportera verksamhetens självfinansieringsgrad. Denna rapportering bör omfatta både detaljplaneringen
och bygglovshanteringen.
Ärendebeskrivning
På uppdrag av revisorerna har PwC genomfört en granskning av detaljplaneprocessen. Revisorerna önskar nu svar från kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden med en redogörelse för vad man avser göra för att åtgärda de påpekanden som förs fram. Svaret ska lämnas senast 4 juni.
Revisorernas rekommendationer är följande:








Tydliggör miljö- och byggnadsnämndens roll och ansvar i samhällsbyggnadsprocessen.
Säkerställ att plansamgruppens roll, ansvar och mandat klargörs.
Säkerställ att det tas fram en tydlig produktionsplanering och en dokumentation för planärendebalansen inom ramen för samhällsbyggnadsprocessen. Inkludera även genomförd inventering av befintliga detaljplaner i
uppföljningen av detaljplaner, så att eventuellt behov av ändring av detaljplaner lyfts upp för beslut och planering så snart som möjligt. Miljö- och
byggnadsnämnden bör säkerställa att nämnden får en regelbunden rapportering av planarbetets utveckling avseende balansen mellan nya uppdrag, pågående uppdrag och avslutade uppdrag.
Säkerställ att samhällsbyggnadsprocessen, i samverkan mellan kommunstyrelsen och miljö- och byggnadsnämnden, fullt ut konkretiseras i det pågående utvecklingsarbetet. Dokumentation bör ske av roller och ansvar
samt av ingående processer och ekonomistyrning. Dokumenterade rutiner och checklistor bör tas fram för alla viktiga delar och arbetsmoment.
Utvecklingsarbetet bör även följas upp löpande i samverkan mellan miljöoch byggnadsnämnden och kommunstyrelsen.
För att säkerställa att plantaxan täcker miljö- och byggnadsnämndens detaljplanerelaterade kostnader i tillräcklig utsträckning, anser vi att miljöoch byggnadsnämnden behöver säkerställa att finansieringsgraden utvärderas i samband med att den nya plan- och byggtaxan tas fram. Nämnden bör även med regelbundenhet följa upp finansieringsgraden.

Beslutsunderlag
Granskning av detaljplaneprocessen, Borgholms kommun, PwC 200304.
Missiv för granskningsrapport av detaljplaneprocessen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse, 2020-05-08.
Skickas till
Kommunchefen
Kommunstyrelsen
Revisorerna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-05-12

121

Dnr 2019/219 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande organisation
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anse motionen besvarad då utredning av organisationen i samband med
återförande av skattefinansierade verksamheten redan är initierad och ska
återrapporteras fjärde kvartalet 2020 enligt beslut i kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL) och Marwin Johansson (KD) föreslår
i motion inkommen 2019-10-21
- att en tydlig helhetsansats, inklusive fastigheter och stödfunktioner, görs av de
funktioner som man avser att organisera om. Samt att analys och genomförande sker skyndsamt.
- se över organisationen av bostäder.
- inrättande av politisk styrorganisation, exempelvis teknisk nämnd (fördel att
medlemmar kan hämtas utanför kommunstyrelsen, samt att det blir en tydligare
budgetstyrning) eller tekniskt utskott ska inkluderas i denna helhetsansats.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 183 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 183 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Bedömning
Motionens intentioner är beaktade i samband med kommunstyrelsens beredning
av ärendet gällande återförande av den skattefinansierade verksamheten.
Kommunstyrelsens uppdrog 2020-01-28 § 19 till kommunchefen att till fjärde kvartalet utreda och föreslå en långsiktig organisation av förvaltningen och den
politiska styrningen av verksamheterna gata/park, hamnar, kost, lokalvård, transport och omlastning.
I enlighet med antagen instruktion för kommunchefen framgår att ”Kommunchef
ansvarar för att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens förvaltning”. Enligt kommunstyrelsens beslut 2020-01-28 § 19 lyfts nu
detta till beslut av styrelsen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vad gäller organisationen av bostäder kommer förslag från ekonomiavdelningen
att behandlas av kommunfullmäktige.
Konsekvensanalys
Att låta genomföra ytterligare en utredning måste anses vara onödigt då motionens
intentioner omfattas i den beslutade utredningen.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds yrkande
att föreslå bifalla motionen; och att förslå anse motionen besvarad. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/218 109 KS

Motion (M FÖL KD) - gällande ekonomi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen med hänvisning till rambudgetbeslut som tas årligen.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M), Torbjörn Johansson (FÖL och Marwin Johansson (KD) föreslår
i motion inkommen 2019-10-21 kommunfullmäktige
- att ta bort det finansiella målet som möjliggör upplåning för större investeringar
då bakgrunden till detta inte gäller längre. Observera att separata regler gäller
för VA.
- upphäva att-satsen att kunna låna 40 mkr till långsiktiga investeringar.
- fortsätta processen att identifiera och sälja tillgångar som inte behövs för den
kommunala servicen. Detta för att möjliggöra framtida investeringar.
- säkerställa ett kontinuerligt effektiviseringsprogram för att behålla kommunens
uthålliga resultatutveckling som också är avgörande för fortsatta investeringar.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-10-21 § 182 motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 182 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Bedömning
Av finanspolicy antagen 2017 framgår att:
Kommunfullmäktige ska minst en gång årligen fatta beslut om:
- Beloppsramar för kommunens nyupplåning under kommande budgetår.
- Beloppsramar för kommunens omsättning av lån under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för utlåning till kommunalt bolag under kommande budgetår.
- Beloppsramar och villkor för borgen till kommunalt bolag under kommandebudgetår.
Vidare framgår av punkt 5 gällande finansiering att
Kommunfullmäktige fattar årligen beslut om långfristig upplåning i form av ramar för
nyupplåning och omsättning av lån som ska gälla för det kommande budgetåret.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Av lokalförsörjningsplan antagen 2019 framgår att syftet med lokalförsörjningsplanen är att
- ge överblick över kommunens fastighetsbestånd och verksamhetslokaler.
- ge underlag för långsiktig planering för fastighetsunderhåll och investeringar.
- ge förutsättningar att skapa ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för
kommunens verksamheter.
- förtydliga ansvarsfördelning och roller för fastighets- och lokalfrågor.
Planen utgår från av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 48 beslutad fastighetsstrategi för Borgholms kommun vari framgår att
- som första alternativ ska kommunen äga sina egna verksamhetslokaler.
- fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
- lokalanvändandet ska optimeras i syfte att inte använda större yta än gällande
behov.
- verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva lokal
lösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
- investera och underhålla med egen finansiering.
- ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
- ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar alla fastigheter.
- åtgärdsbehov rörande fastigheterna ska vara tydligt beskriven i plan- och bugetprocessen, ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transparens.
- införa internhyresmodell under 2018.
Av de antagna policydokumenten framgår att de i motionen föreslagna åtgärderna
gällande processen att identifiera och sälja tillgångar redan finns beslutade, dock
med andra ord än i motionen.
Dokumenten ska revideras en gång varje mandatperiod. Vid detta tillfälle är det
majoriteten i kommunfullmäktige som slutligt bestämmer utformning. Detta gäller
såväl policydokument som budget.
Vad gäller effektiviseringsprogram är det upp till politiken att besluta om ett sådant
ska ställas samman.
Enligt kommunstyrelsens reglemente framgår av § 6 att
Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa
av fullmäktige meddelade föreskrifter härför.
Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår
också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i god
tid samt - i den omfattning uppgiften inte åvilar annan - vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.
Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift
ingår bland annat att:
- svara för att kommunen följer Redovisningslagen och övriga antagna reglementen inom ekonomiområdet,
Justerandes sign
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- utveckla ekonomistyrningen och modeller för ekonomisk utvärdering och uppföljning för ökad effektivitet,
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom om detta inte uppdragits till annan nämnd,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som handläggs av den nämnden.
Anses inte detta tillräckligt får uppdrag ges att ta fram effektiviseringsprogram inför
beslut i kommunfullmäktige.
De finansiella målen är utarbetade av budgetberedningen och finns med i budgetdokumentet/årsplanen för respektive år. Ledamöter har rätt att under beredningstiden yrka om ändring av finansiella mål. Vilka sedan ställs under proposition och
majoritetsbeslut gäller, vilket även gjordes 2019.
I samband med budgetarbetet inför 2020 års budget beslutade budgetberedningen
att införa att-satsen gällande möjligheten att låna 40 mkr under år 2020. Helt enligt
antagen finanspolicy.
Beslutet antogs av kommunfullmäktige med röstsiffrorna 18 ja, 12 nej och 3 avstår.
Beslutet innebär inte att kommunens ekonomiavdelning kan låna 40 mkr hur som
helst, utan slutligt beslut om upplåning måste tas av kommunfullmäktige. Beslutet
innebär endast att ekonomiavdelningen kan skriva fram beslut om att låna pengar
om så skulle behövas. Beslutet innebär alltså endast en förkortad ledtid till eventuellt slutligt beslut om upplåning.
Konsekvensanalys
Enligt antagen arbetsordning för kommunfullmäktige framgår gällande motioner att
- Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.
- Motionen ska endast innehålla fråga som ska kunna bifallas eller avslås i sin
helhet.
Av nu ingiven motion framgår att den innehåller flera olika ämnen och därför överlämnar kommunledningskontoret till politiken att besluta om motionen.
Budgeten vari nu begärd ändring av finansiellt mål och ändrad att-sats finns togs i
juni 2019. Ska delar av budgeten ändras enligt motionen ska detta nog inte ske under innevarande år utan i samband med kommande budgetbeslutet.
Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-05-12

122

Ilko Corkovic (S) yrkar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen med hänvisning till att rambudgetbeslut tas årligen.
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut: Carl Malgeruds yrkande
att föreslå bifalla motionen; och Ilko Corkovic yrkande att föreslå avslå motionen.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
Reservation
Carl Malgerud (M) reserverar mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2019/231 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - översyn av kommunala administrationen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen då kommunchefen genom antagen instruktion redan har uppdraget att organisera kommunens administration och revisorerna har uppdraget att granska kommunens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Per Lublin (ÖP) föreslår i motion 2019-11-06
- att kommunfullmäktige beslutar låta göra en opartisk, förutsättningslös och
grundlig översyn över den kommunala administrationen med syfte att kunna rensa
bort
alla tjänster som inte behövs för vår kommuns kärnverksamheter eller för annan
väsentlig service för kommunmedborgarna.
Kommunfullmäktige lämnar 2019-11-18 § 214 motionen till kommunstyrelsen för
beredning
Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-11-18 § 214 lämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05.
Bedömning
Av antagen instruktion för kommunchefen framgår ”att kommunchef ansvarar för
att, efter samråd med KSau, organisera verksamheten inom kommunstyrelsens
förvaltning”.
Av instruktionen framgår även att kommunchefen har ”att utveckla kommunen som
organisation, verksamhet och territorium”, samt ”att kommunchef har en drivande
och samordnande roll i utvecklingen av kommunens organisation, verksamheter
samt som geografiskt område”.
Av kommunstyrelsens reglemente framgår att ”Styrelsen är anställande myndighet
för samtlig personal i kommunen”.
Under de senaste åren har omorganisationer pågått inom hela kommunen som inneburit att ett flertal nya befattningar med nya benämningar tillskapats samtidigt
som gamla tagits bort, både inom vård, skola och omsorg samt även inom kommunstyrelsens förvaltning.
Justerandes sign
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Nya arbetsuppgifter har lagts på kommunen vilket inneburit att ansvariga personer
för dessa tjänster har fått andra benämningar på sina befattningar än vad som varit
tidigare; Informatör har blivit kommunikatör. Teknisk chef har blivit tillväxtchef och
mark- och exploateringsstrateg. Stadsarkitekt – samhällsplanerare, Näringslivschef
- näringslivsutvecklare. Personalchef har blivit HR-chef osv.
Benämningarna följer Sveriges Kommuner och Regioners kommunala befattningskoder och är vedertagna i den kommunala sfären och följer utvecklingen av kommunala verksamheten.
Kommunfullmäktige godkänner genom budget varje år personalkostnaden för den
kommunala organisationen. Kommunchefen har därefter ansvar att organisera
verksamheten utifrån antagen budget.
Revisorerna har att granska kommunens verksamhet.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign
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Dnr 2017/202 514 KS

Hastighetsbegränsande åtgärder; Östra Kyrkogatan och Kungsgatan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

anslå 252 tkr från investeringsbudgeten konto Infrastruktur till chikaner sidoförskjutningar på de aktuella gatsträckorna samt anslå resurser/ekonomi för
skötsel av anläggningarna.

att

anlägga två stycken chikaner med övergångsställe vid Östra Kyrkogatan och
anlägga två stycken chikaner med övergångsställe vid Kungsgatan.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har beslutat 2019-06-11 § 157 att utföra hastighetsdämpande
åtgärder vid gatorna Östra kyrkogatan, Badhusgatan och Kungsgatan samt i form
av chikaner med förslag på plantering och kostnadsberäkningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11§ 157 Återrapportering; Översyn av
hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm.
Förslag placering chikaner.
Förslag utformning chikaner/sidoförskjutning.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-27.
Bedömning
Trafiksituationen vid Viktoriaskolan/fastigheten Höken Socialförvaltningen och
Slottskolan fungerar inte tillfredställande idag. Det är mycket trafik morgon och eftermiddagar vid skolorna där gång-cykel och fordonstrafik är intensiv de tiderna på
dygnet och olycksrisken är stor. Bedömningen är att trafikflödet måste bli enklare
och samtidigt minska riskerna. Chikaner eller sidoförskjutningar av vägbanan anses vara en framkomlig lösning.
Med anläggning av dessa chikaner ska ett säkrare trafikflöde minska olycksriskerna.
De mest utsatta platserna är vändplanen vid Socialkontorets entré/Viktoriaskolan
(gatsträckan mellan Badhusgatan och Kungsgatan). Samt Östra Kyrkogatans förlängning upp mot Slottsskolan korsningen vid Södra Esplanaden.
-

Justerandes sign

Att anlägga en chikan vid vändplanen Viktoriaskolan med mellanliggande
övergångsställe samt hållplats för avlämning barn strax före chikanen i båda riktningarna.
Vändplanen samt cykelgrindarna tas bort. Parkeringarna reduceras till parkeringsplats anpassad för rörelsehindrade och en till två besöksparkeringar.
Parkeringarna idag reducerar sikten framförallt.
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-

Att anlägga 2 stycken chikaner vid Kungsgatan på båda sidor om korsningen Östra Kyrkogatan med mellanliggande övergångsställe samt hållplats för
avlämning barn strax före chikanerna men bara före respektive.
- Att anlägga 1 stycken chikan vid Östra Kyrkogatan strax före korsningen
mot Södra Esplanaden. Övergångsställen på Södra Esplanaden vid korsningen uppdateras.
Plantering av stamträd med smal krona och bevattningstankar utföres i varje del av
chikanerna.
Det finns också ett alternativ att använda blomsterkärl och med hjälp av dem skapa
Chikaner det alternativet rekommenderas inte då det anses vara av tillfällig art. Det
blir för säsongsbetonat med blommor och eventuellt vinterplantering samtidigt ökar
skötselkostnaden markant och belastar ett underskott på personal i den yrkesgruppen. Dessa kärl är också mer utsatta för skadegörelse.
Det alternativet tenderar bli billigast först sen dyrt, vilket över tid då väger jämnt
upp med den större mer fasta investeringen.
Konsekvensanalys
Sammantaget är det mest fördelaktiga alternativet chikanerna fast anlagda med
trädplantering viket förordas. Skiss på primärkartan bifogas.
Viktigt är att planavdelningen kontaktas angående placering och utformning av trafiksituationen på platserna.
Kostnadsberäkningen av förslaget är framräknat till 63 tkr styck.
Summan för fyra stycken chikaner exklusive målning av övergångställen är totalt
252 tkr.
I dagsläget finns 2 000 tkr på kontot Infrastruktur och förvaltningen förväntar en användning av cirka 30 % av det beloppet för arbete med pågående cykelled Knäppinge-Ormöga, vars prognos hamnar över budgeterat belopp. Då kvarstår cirka
1 400 tkr.
Skissförslag på utformning bifogas.
Skickas till
Gata-parkchef
Parkingenjör
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
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Dnr 2020/59 KS

Lunch för anställda arbetande nära omsorgstagare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

anvisa upp till 150 tkr från verksamhet 1010 1300 (projekt och bidrag) till 1010
5000 (fördela socialförvaltningen) för att erbjuda kommunanställda som arbetar med och nära omsorgstagare på tre luncher. Luncherna ska erbjudas
2020-05-18 till 2020-05-20. Luncherna ska tillagas av lokala resturnager.

att

kommunchefen i samråd med socialchefen verkställer beslutet och gör nödvändiga avgränsningar för vilka som omfattas av beslutet. Utgifterna ska konteras med aktivitetskod 1018.

Ärendebeskrivning
För att visa sin uppskattning för de anställda inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter har partiernas gruppledare fullmäktige på ett gruppledarmöte 202005-06 tillsammans föreslagit att kommunstyrelsens arbetsutskott ska erbjuda kommunens anställda som arbetar med omsorgstagare luncher.
Antalet anställda som skulle beröras av förslaget uppskattas till cirka 500 stycken.
Bedömning
På grund av kommunens geografi och verksamheternas fysiska placering kommer
beslutet att gynna två lokala näringsidkare. Beslutet är inte menat att stödja enskilda
näringsidkare utan ska ses som en del av kommunens övriga näringsfrämjande insatser och är en följd av de särskilda omständigheter som restriktionerna som rekommenderas och införts till följd av smittorisken för COVID-19.
Konsekvensanalys
Kostnaden för beslutet uppskattas till cirka 100 – 120 tkr.
Beslutet innebär att 75 940 kronor återstår av kommunstyrelsens kvarvarande utrymme budgeterat i Projekt och bidrag.
Skickas till
Ekonomi och fastighetsavdelningen
Socialförvaltningen
Kommunchefen
______________
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Dnr 2020/94 252 KS

Ägarbyte av fastigheterna Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 mellan Borgholms kommun och Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

lämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

att

uppdra ekonomi- och fastighetschefen att stämma av förslaget, inklusive en
årlig kredit debitering av bidragsintäkter Boverket, med Borgholm Energi AB
för att återkomma med eventuellt reviderat förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2020.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun äger och förvaltar idag cirka 85000 m2 fastigheter, varav merparten är verksamhetsfastigheter. Kommunen äger även 46 bostadsrätter samt en
hyresfastighet i Rälla. Borgholm Energi AB äger och förvaltar idag till större del hyresbostäder och kommersiella fastigheter.
Borgholms kommun fattade 2018 beslut om en fastighetsstrategi. Av strategin
framgår bland annat att kommunen ska äga och förvalta verksamhetslokaler och
anläggningar för kommunala verksamheter och fastigheter som bedöms vara av
strategisk betydelse. Verksamhetsfastigheterna ägs direkt av kommunen.
I kommunens ägardirektiv till Borgholm Energi står bland annat att bolaget ska bygga, äga och förvalta egna fastigheter och egna bostäder.
För att uppnå bättre tydlighet och följsamhet mot gällanade fastighetsstrategi och
ägardirektiv föreslås en fastighetsreglering mellan kommunen och Borgholm Energi
gällande Rödhaken 5 och Högsrum 5:29 och att reglering sker enligt gällande
praxis till bokförda värden för respektive fastighet. Bokförda värden för respektive
fastighet var vid ingående balans per 2020-01-01.
Rödhaken 5
Högsrum 5:29

10 386 tkr
18 888 tkr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-11.
Bedömning
Ölands Gymnasium, idag Ölands Utbildningscentrum, planerades i början av millennieskiftet med om och tillbyggnad av fastigheten Rödhaken 3, efter avstyckning
Rödahaken 5. Kommunfullmäktige beslutade 2003-05-26 § 76 bland annat:
att uppdra till Borgholm Energi AB att bygga lokaler på fastigheten Rödhaken 3
för gymnasie- och komvuxverksamhet,
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att uppdra till Borgholm Energi AB att förhyra lokaler för undervisningsverksamhet
av Halltorp Förvaltnings i Högsrum KB på fastigheten Halltorp 1:4,
att utan ersättning och genom fastighetsreglering och avstyckning överlåta fastigheten Rödhaken 3 till Borgholm Energi AB,
att teckna en borgen på 20,0 miljoner kronor för Borgholm Energi AB:s nybyggnad på nuvarande fastigheten Rödhaken 3,
Idag bedrivs kommunal utbildning i lokalerna för Ölands Utbildningscentrum, samt
att kontorslokaler förbereds för administration och miljö med inflyttning i juni 2020.
Fastighetsavdelningen bedömer att fastigheten Rödhaken 5 har en viktig strategisk
betydelse för kommunens framtida lokalförsörjning.
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om kostnaderna och intäkterna, inklusive bidrag som är knutna till ägandet av fastigheten
Högsrum 5:29.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB
______________

Justerandes sign
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