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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-02 131

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 131 Dnr 2020/59 KS

Bidrag till företagarföreningen "Ölands stenrike" för marknadsföring

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja ekonomiskt bidrag om 20 tkr till företagarföreningen "Ölands stenrike” 

för marknadsföring. Bidraget tas från verksamhet 1010 45300 1300, aktivitet 
1018 att nyttjas för marknadsföring av medlemsföretagens verksamheter.

Ärendebeskrivning
Företagarföreningen "Ölands stenrike”, som består av företagare i Djupvik, Sand-
vik, Södvik och Föra området, hade 2020-05-13 möte med representanter från 
kommunen och yttrade behovet för föreningens medlemsföretag att få stöd av 
kommunen. Förslaget som under mötet presenterades var ett bidrag riktat för 
marknadsföring av företagarföreningens medlemmar. 

Företagarföreningen "Ölands stenrike” ska själva spendera 20 tkr på marknadsfö-
ringsinsatser.

Beslutsunderlag
Kommunallagen.

Bedömning
Bidraget anses uppfylla båda stycken i kommunallagen 2 kap. 8 § som lyder att 
kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i 
kommunen och individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast 
om det finns synnerliga skäl för det. 

Bidraget berör 21 företag i mellersta Borgholms kommun och inte en enskild nä-
ringsidkare. Reserestriktionerna som är en följd av smittorisken av COVID-19 kan 
dessutom anses vara ett synnerligt skäl till att bidra till näringsverksamheten i kom-
munen. 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 sär-
skilda omständigheter som restriktionerna som rekommenderas och införts till följd 
av smittorisken för COVID-19.

Konsekvensanalys
Då kommunstyrelserna budgeterade utrymme för projekt och bidrag överstigs i och 
med beslutet kommer det överskridande beloppet uppbokas av beloppet budgetterat 
för uppväxlingsprojekt 2020.

Dagens sammanträde
Yrkande
Ilko Corkovic (S) yrkar att bevilja ekonomiskt bidrag om 20 tkr till företagarförening-
en "Ölands stenrike” för marknadsföring.
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Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens arbetsutskott stödjer Ilko Corkovic förslag till beslut. 

Skickas till
Företagarföreningen "Ölands stenrike"
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 132 Dnr 2018/187 109 KS

Cykelstrategi för Borgholms kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfull-
mäktige
att anta cykelstrategi 2020-2025.

Ärendebeskrivning
Tillväxtenheten fick under 2019 i uppdrag att ta fram en cykelstrategi för Borgholms 
kommun. Förslaget till strategi med tillhörande handlingsplan som tagits fram har 
remissats internt och justerats efter de synpunkter som inkommit från miljö- och 
hållbarhetsberedningen och plan- och byggenheten. 

Beslutsunderlag
Cykelstrategi 2020-2025.

Bedömning
Cykelstrategin är övergripande och relativt kortfattad. Genomförandet verkställs i 
de aktiviteter som finns med den tillhörande handlingsplanen. 

Strategin präglas huvudsakligen av ett besöksnäringsperspektiv vilket tillväxtenhe-
ten uppfattar ligga i linje med politikernas viljeinriktning. Även folkhälsa, barnper-
spektiv och minskad klimatpåverkan är perspektiv som genomsyrat arbetet och 
dessa perspektiv kommer även utvecklas i den nya översiktsplanen.

Dagens sammanträde
Yrkande
Carl Malgerud (M) yrkar föreslå kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige anta 
cykelstrategi 2020-2025.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen Carl Malgeruds förslag till beslut.

Skickas till
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

______________
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§ 133 Dnr 2020/112 040 KS

Sommarlovsaktiviteter 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna kulturskolans förslag om gratis sommaraktiviteter för barn mellan 

6-15 år i kommunen. 

att sommaraktiviteterna finansieras med 20 tkr från verksamhet kommunstyrel-
sen verksamheten 1010 1010, aktivitet 1018.

Ärendebeskrivning
På grund av rådande pandemi är behovet av kostnadsfria aktiviteter för kommu-
nens barn stor. Tidigare år har socialstyrelsen erbjudit kommunerna att söka bidrag 
till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för barn mellan 6-15 år något som inte erbjuds i 
år.

Kommunledningsförvaltningen vill tillsammans med socialförvaltningen och utbild-
ningsförvaltningen erbjuda kostnadsfria aktiviteter för att ge alla barn möjlighet att 
delta på olika aktiviteter.

Förslag till sommarlovsaktiviteter på Kulturskolan:

Kulturskolan musikskapande på Ipad 
Vi skapar musik med hjälp av Ipads. Ingen förkunskap eller utrustning krävs. 
Tid: 16-17/6 måndag och tisdag klockan 9:00–12:00 
Ålder: 9-16 år.
Plats: Kulturskolan i Borgholm
3 000 kronor.

Smideskurs på Kulturskolan (Slottsskolans slöjdsal). 
Järnsmide. Vi värmer järn och gör krokar, skålar, spik, haspar, m.m. Vi använder t 
ex hammare, smidesstäd, tång, svets. 
Tid: 15,16 och17/6 klockan 12.00–16.00. 
Ålder: 14-18 år.
Plats: Slottsskolans slöjdsal. 
7 000 kronor.

Danskurs på Kulturskolan. 
Streetdance. Vi lär oss tekniker och koreografier inom dans. 
Tid: 23-24/6 
Ålder: 4-6 år klockan 10.00–10.45, 7-9 år klockan 11.00–12.00 
Tid: 25-26/6
Ålder: 10-12 år. Klockan 10.00 -11.00, 13-16 år klockan 11.00 -12.00
Plats: Kulturskolan i Borgholm, Kronomagasinet. 
3 000 kronor. 
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Trolleri och magikurs på Kulturskolan
Vi lär oss trolleritrick och att får saker att försvinna. 
Tid: 22 och 23/6 klockan 10.00.12.00. 
Ålder: från 8 år och uppåt. 
Plats: Kulturskolan i Borgholm, Kronomagasinet. 
3 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-27.

Skickas till
Kultursskolan 
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 134 Dnr 2020/105 511 KS

Lokala trafikföreskrifter; Tättbebyggt område Rälla, Löttorp, Köpingsvik 
och Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att markerat område i Borgholm, enligt kartbilaga Tättbebyggt område Borg-

holm, ska vara tättbebyggt område.

att markerat område i Köpingsvik, enligt kartbilaga Tättbebyggt område Kö-
pingsviks tätort, ska vara tättbebyggt område.

att markerat område i Löttorp, enligt kartbilaga Tättbebyggt område Löttorp, ska 
vara tättbebyggt område.

att markerat område i Rälla, enligt kartbilaga Tättbebyggt område Rälla, ska va-
ra tättbebyggt område.

Ärendebeskrivning
Som svar på en anmärkning på remissgång i antagande av tättbebyggda områden 
i Borgholms kommun föreslås att markerade områden enligt kartbilagorna antas 
som tätbebyggda områden. 

Förlaget har skickats på remiss till Trafikverket och Polismyndigheten, som inte 
haft något att erinra. Trafikverket efterfrågade ett förtydligande vid tre punkter på 
kartbilagan gällande Köpingsviks tätort och en punkt gällande Borgholm. Dessa 
förtydliganden är genomförda i kartbilagorna.

Beslutsunderlag
Förslag; Tättbebyggt område Borgholm, kartbilaga.
Förslag; Tättbebyggt område Köpingsviks tätort, kartbilaga.
Förslag; Tättbebyggt område Löttorp, kartbilaga.
Förslag; Tättbebyggt område Rälla, kartbilaga.
Yttrande från Polismyndigheten.
Yttrande från Trafikverket.
Tjänsteskrivelse, 2020-05-28.

Bedömning
Antagandet förändrar inte gränsdragningen över vägar från senast gällande tättbe-
byggda områden. 

Kommunen kan bestämma tättbebyggda områden med stöd av 10 kap. 1 § andra 
stycket 3 och 3 § första stycket i trafikförordningen (1998:1276).
Skickas till
GIS-handläggaren
______________
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§ 135 Dnr 2015/255 822 KS

Strategi för badplatser och offentliga toaletter

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att godkänna strategin för badplatser och offentliga toaletter.

Ärendebeskrivning
Denna rapport utgör återrapportering i uppdraget som 2015 ställdes till kommun-
ledningskontoret och avdelningen gata/park vid Borgholm Energi AB. Efter att be-
slut kring utredningen har fattats kan den del av uppdraget som omfattar en över-
syn av skötselavtal genomföras. Uppdraget till kommunledningskontoret komplette-
rades av kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-11 § 278 genom förtydligandet 
att ta fram förslag på hur kommunens badplatser ska skötas. Förtydligandet har re-
sulterat i att utredningen tydligare redovisar och tar utgångspunkt i en kommunal 
strategi för badplatsernas utveckling. Uppdraget komplitterades åter en gång av 
kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-06-11 § 151 med att badplatsutredningen 
ska kompletteras med hur skötseln av kommunens offentliga toaletter ska hante-
ras. 2020-02-10 § 44 återremitterades strategin med syfte att:

- justera ansvarig till följd av att gata/park är överfört till Borgholms kommun,
- utveckla samarbetsformer för att säkra de föreningsdrivna baden,
- dialog med ägarna till vägen som leder till Bjärbybadplats om skötsel av Bjär-

bybadplats toaletter, 
- underlätta för Köpingsviks hembygdsförening och eventuellt andra intressenter 

att använda toaletten i Kyrkallén i Köpingsvik.

Beslutsunderlag
Reviderad strategi för badplatser och offentliga toaletter i Borgholms kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03 § 293 Översyn av skötselavtal, bad-
platser, badplatsutredning.
Kommunstyrelsen 2020-01-28 § 18 Antagande av strategi för badplatser och of-
fentliga toaletter; Översyn av skötselavtal, badplatser, badplatsutredning.
Kommunfullmäktige 2020-02-10 § 44 Strategi för badplatser och offentliga toalet-
ter.
Tjänsteskrivelse, 2020-04-29.
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Bedömning
Syftet med strategi för badplatser och offentliga toaletter är att skapa en samlad 
hantering av badplatser och offentliga toaletter för att underlätta framtida arbete 
med såväl underhåll och drift av befintliga badplatser och toaletter samt planering 
av nya toaletter. Strategin ska visa vilka behov som finns samt de mål och tillväga-
gångssätt som ligger till grund för framtida arbete. Strategin ska med bifogad hand-
lingsplan fungera som stöd inför framtida planeringsarbete. För att skapa en attrak-
tiv, jämställd, tillgänglig och hållbar kommun krävs ett engagemang i frågan om 
badplatserna och offentliga toaletter. Strategin gäller hela Borgholms kommun.

För kommunen innebär skötsel och service en kostnad som belastar kommunens 
budget. Det är av vikt för kommunen att prioritera de badplatser och toaletter som 
är viktiga ur ett kommunalt perspektiv. Denna strategi är framtagen för att visa hur 
Borgholms kommun ska arbeta för att förvalta, underhålla och utveckla sina bad-
platser och toaletter. Dokumentet är att betrakta som en övergripande policy för un-
derhållsarbetet och utveckling av badplatserna

Till följd av överförningen av verksamheten gata/park från Borgholm Energi AB till 
Borgholms kommun har nu badplatsstrategin justerats. 

En dialog kommer att hållas med alla de föreningar, eller liknande samt markägare 
som kommer bli påverkade av strategin. 

Följande text har reviderats i Strategi för badplatser och offentliga toaletter. 

Kap 3.1 Målbild:

Budget för badplatser och offentliga toaletter ska ligga på kommunens tillväxten-
het, gata/park

Kap 3.2 Målpunkter badplatser under stycket ansvar:

Där föreningar eller liknande har ansvar för badplatsen ska överenskommelse teck-
nas som säkerställer hållbar skötsel av stränderna. I vissa överenskommelser kom-
mer det innebära ökade kostnader för kommunen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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§ 136 Dnr 2020/109 049 KS

Överföring av överskott för verksamhet Borgholms Slott

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att godkänna överföring av Borgholms slotts överskott från 2019 till 2020. Över-

skottet 2019 var 3 022 tkr. 

Ärendebeskrivning
Resultatet för Borgholms slott år 2019 var 3 022 tkr. En del av överskottet kan här-
ledas till överskott från 2018. Resterande del beror på lägre personalkostnader 
samt underhållskostnader än budgeterat samt högre intäkter inom konserter och 
för entréavgifter. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-05-20.

Bedömning
Enligt avtal med Statens fastighetsverk ska överskott inom Borgholms slotts verk-
samhet återgå till verksamheten. 

Konsekvensanalys
Överföring av överskott från 2019 medför att kommunens budgeterade resultat 
minskar från 16,8 mkr till 13,8 mkr. 

Skickas till
Kommunstyrelsen
Borgholms slott
Ekonomi- och fastighetsavdelningen 

______________
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§ 137 Dnr 2019/24 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnads-
nämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för 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.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 17 Uppföljnings- och avstämnings-
möte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden.

Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör för uppdraget som gavs under föregående uppföljnings- 
och avstämningsmöte.  

Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott redogör för:

- Det svar som de lämnat till revisorerna angående den granskningsrapport om 
detaljplanprocessen som revisionerna lämnat till kommunstyrelsen och miljö- 
och byggnadsnämnden att yttra sig om.

- Pågående planprocesser har börjat redogöras för på miljö- och byggnadsnämn-
dens sammanträden.

Miljöchefen redogör för:

- Den förväntade lagändring som skulle kunna lägga ansvaret för att stängs ner 
verksamheter som bryter mot folkhälsomyndighetens rekommendationer.

- Folkhälsomyndighetenen förväntas komma med nya rekommendationer angå-
ende resande under veckan, vilket kan komma att påverka kommunens verk-
samhet.

Plan- och byggchefen redogör för:

- Hur aktuella planprocesser fortgår.

I övrigt lämnar miljö- och byggnadsnämndens presidium tillsammans med enhets-
cheferna följande svar enligt medskickat 
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Aktuella större projekt

Miljöenheten kommer att byta ärendehanteringssystem som fullt kommer tas i an-
vändning i november.  Dessutom håller miljöenheten på att byta kontor för sin per-
sonal. 

En ny tjänst om ny byggchef kommer inom kort att utlysas. 

Sjukfrånvaron  

Miljöenheten och plan- och byggenheten har inte haft problem med sjukfrånvaron, 
trots rådande pandemi. Dock påverkas de av sjukfrånvaror på andra enheter och 
avdelningar. 

Utmaningar inom verksamheten under året

Personalförsörjningen hos plan- och byggenheten, omorganisationen och ökad ar-
betsbörda kommer att vara utmaningar under året. 

Omvärldsförändringar som berör verksamheten

Det som kommer att påverka miljöenheten mest kommande period är den förvänta-
de lagändring som skulle kunna lägga ansvaret för att stängs ner verksamheter som 
bryter mot folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Fler bygglovsansökningar (15 %) hitintills i år jämfört med föregående år.

Ytterligare rekrytering av personal kan komma att bli aktuellt för att lyckas med den 
ökade arbetsbördan. 

Måluppfyllnad - nämndens/styrelsens verksamhetsplan

Hemsidan ligger i fokus, det digitala flödet kommer kunna förbättras under året.

Det professionella bemötandet har förbättrats.

Kompetensutvecklingen inom miljöenheten kommer att fortgå digitalt trots pågående 
pandemi, men det har blivit svårare att uppnå målet.

Andelen ärenden som plan- och byggenheten inte hinner bereda i tid har ökat jäm-
fört med föregående år och kan kopplas till personalförsörjningen och det ökade an-
talet ärenden.

Uppföljning av internkontroll

Nämnden gör sin primära internkontroll under månadsuppföljningen under varje 
sammanträde och delårsbokslutet.
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Ekonomisk uppföljning

Faktureringen har kommit efter på grund av sjukfrånvaro från kommunledningsför-
valtningens administrativa enhet som har hand om registrering av ärenden och fak-
turering för både miljöenheten och byggenheten. 

Nämndens medskick till kommunstyrelsen

Borgholm Energi AB slår larm om nitrathalterna i infiltrationen till vattentäkterna. 

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom

______________
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§ 138

Samtal om utvecklingsarbete med regionala utvecklingsrådet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en god dialog.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län har frågat om att få möta kommunstyrelsens arbetsutskott för att 
få diskutera utvecklingsfrågor. 

Beslutsunderlag
Frågor skickade av Region Kalmar län.

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens arbetsutskott informerar kort om läget för Borgholms kommun 
gällande utvecklingsfrågor, så som näringslivsfrågor och kulturfrågor. 

Regionen och kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterar marknadsföringsinsatser 
och hur invånare och näringsliv påverkas av rådande situation (rådande pandemi, 
rekommendation från staten och andra restriktioner).

En dialog förs med utgångspunkt från de frågor som regionen har skickat i förväg. 
Av dialogen framkommer bland annat:

- Det önskas att Ölands museum Himmelsberg får ett regionalt uppdrag.
- Att regionalt stöd till Ölands hembygdsförbund, i proportion med det stöd som 

ges till Kalmar hembygdsförbund, önskas. 
- Kommunen efterfrågar idéer om ökad samverkan från regionen. När det kommer 

till kompetensutvecklande insatser önskar kommunen dels effektiviseringar, dels 
ett ökat utbud. 

- Kommunens ser stor nytta i förbättrade regionala kommunikationer, inom och 
mellan länets kommuner, dels för näringslivsutveckling, dels för landsbygdsut-
veckling.  Det skulle också förenkla för kommunens invånare att kompetensut-
vecklas.

- Regionen har vissa farhågor att infrastrukturprojekt, så som Ölandsleden och 
projektet med väg 136, kan påverkas negativt av förseningar och kostnader som 
överstiger budgetering.  

______________
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