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Dnr 2019/69 041 KS

Tertialbokslut 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige
att

godkänna tertialbokslut 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunens resultat för perioden januari till april uppgår till +10,9 mkr. (Årsprognos
+27,8 mkr).




Investeringar till och med april uppgår till 10,2 mkr. (Årsprognos 53,5 mkr).
Likvida medel 8,4 mkr.
Budgetavvikelsen totalt efter april är +2,4 mkr (Årsprognos +11,0 mkr)

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 5 procent. Generellt brukar ett resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Tertialbokslut 2020.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05.
Dagens sammanträde
Ekonomi- och fastighetschefen informerar om kommunens tertialbokslut och svara
på frågor från kommunstyrelsens arbetsutskott.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/67 049 KS

Äskande av medel; Återställning av drabbade hamnar efter högvatten
och stormskador
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avsätta 235 tkr till omedelbara åtgärder för att återställa drabbade hamnar efter högvatten och stormskador. Resterande skador budgeteras för åtgärd
2021.

Förslag på kontering ska lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i juni.
Ärendebeskrivning
Under årets första tre månader har vädrets makter satt sina spår i våra hamnar.
Kraftiga stormvindar och högvatten har orsakat skador som omedelbart måste åtgärdas för att förhindra ytterligare förfall med avsevärt högre kostnader som följd
eller att någon skadar sig.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-03-18.
Bildbilagor på hamnskador.
Bedömning
Aktuella lagningar är akuta skador som måste åtgärdas innan säsong.
Konsekvensanalys
Utan åtgärd finns stor risk för personskador och ytterligare förfall.
Beräknade kostnader för omedelbara insatser:
Nabbelund: Lagning av vägen ut till piren och asfalt. Kostnad 65 tkr
Böda hamn: Grus och mindre tillfälliga lagningar i asfalt Kostnad: 40 tkr
Kårehamn: Schakt och asfalt. Kostnad:80 tkr
Stora Rör: Säkra ytterligare utras från piren och spärra av med fysiska hinder.
Kostnad 40 tkr.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/113 043 KS

Äskande om tilläggsbudget 2020; Ölands kommunalförbund
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna tilläggsbudget om 550 tkr med hänvisning till helårsprognosen i
Delårsrapport 1 (Ölands kommunalförbund § 26/20) för underskottstäckning
avseende år 2020 från medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel.

att

anvisa medel om 236 500 kronor i enlighet med fördelningsnyckel och äskad
tilläggsbudgetering, villkorat att Mörbylånga kommun godkänner tilläggsbudgetering.

att

anvisade medel belastar kommunens resultat för innevarande år.

Ärendebeskrivning
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27 konstateras att prognosen för helåret 2020 är ett negativt resultat om 550 tkr.
Förbundsdirektionen diskuterar ärendet ingående.
En enig förbundsdirektion äskar nu tilläggsbudgetering, med hänvisning till helårsprognosen, för underskottstäckning avseende år 2020 med 550 tkr.
Av förbundsdirektionens beslut framgår att nuvarande bemanning vid stationen i Degerhamn behålls oförändrad under budgetåret 2020.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 § 27.
Ölands kommunalförbund förbundsdirektionen 2020-05-15 Bilaga 4.
Bedömning
Godkänd tilläggsbudget ska tillgodoses av medlemskommunerna Borgholm och
Mörbylånga enligt gällande fördelningsnyckel, där Borgholms kommun ska stå för
43 % av kostnaderna.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Mörbylånga kommun
Ölands kommunalförbund.
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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142

Dnr 2020/5 002 KS

Trafiknämnden; Lokala trafikföreskrifter för Rälla, Löttorp, Köpingsvik
och Borgholm
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar

Justerandes sign

att

med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) på väg 989 (Löttorpsvägen) och väg 990 (Byrumsvägen)
i Löttorp, från korsning väg 989- väg 990 till cirka 185 meter öster på väg
989, samt från korsning väg 989 - väg 990 till cirka 135 meter norr på väg
990, 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. Antagen trafikföreskrift träder i kraft 1 juni 2020.

att

med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) på väg 966 (Högsrumsvägen) utanför Rälla skola, 144 m
öster och 158 m väster om Idrottsvägen, 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. Antagen trafikföreskrift träder i
kraft 1 juni 2020.

att

med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 15 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276) på väg 979 (Öjvägen), öster om anslutning till väg 973,
och ca 200 meter österut, vid Köpings skola, 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. Antagen trafikföreskrift träder i
kraft 1 juni 2020.

att

med stöd av 10 kap. 1 § andra stycket 16 och 17 och 3 § trafikförordningen
(1998:1276) föreskriva att inom tättbebyggt område för Borgholm gäller parkering högst 24 timmar om inte lokal trafikföreskrift anger annan begränsning. Antagen trafikföreskrift träder i kraft 1 juni 2020.

att

med stöd av 3 kap. 17 § andra stycket trafikförordningen (1998:1276) föreskriva att inom tättbebyggt område Borgholm enligt Inom tättbebyggt område
Borgholm enligt rödmarkerat område i kartbild, får fordon inte föras med högre hastighet än 40 kilometer i timmen. Antagen trafikföreskrift träder i kraft 1
juni 2020.

Utdragsbestyrkande
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Ärendebeskrivning
Som svar på en anmärkning på remissgång i antagande av tättbebyggda områden
och lokala trafikföreskrifter i Borgholms kommun föreslås att förslagna lokala trafikföreskrifter antas.
Förlaget har skickats på remiss till Trafikverket och Polismyndigheten. Polismyndigheten har inte något att erinra till något av förslagen. Trafikverket har lämnat ett
samlat yttrande till förslagen om lokala trafikföreskrifter på statliga vägar. I yttrandet
ställer sig Trafikverket skeptisk mot att hastighetsbegränsningar om 30 km/h ska
gälla dygnet runt och på helger. Detta är åtgärdat i förslaget till beslut. Trafikverket
anser också att förslaget att uppdatera del lokala trafikföreskriften på väg 990 (Byrumsvägen) enligt förslagets andra att-sats inte motiverats tillräckligt.
Beslutsunderlag
Tättbebyggt område Borgholm, kartbilaga.
Förslag; Hastighetsbegränsning utanför Köpingsviks skola, kartbilaga.
Förslag; Hastighetsbegränsning utanför Åkerboskolan, kartbilaga.
Förslag; Hastighetsbegränsning utanför Rälla skola, kartbilaga.
Yttrande från Polismyndigheten.
Yttrande från Trafikverket, 2020-06-02.
Yttrande från Trafikverket, 2020-06-08.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Antagandet förändrar inte gränsdragningar för skyltning eller medföring inga signifikanta förändringar från tidigare gällande föreskrifter på aktuella vägar.
Skickas till
GIS-samordnaren
Polismyndigheten
Trafikverket
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018/258 048 KS

Ansökan om bidrag till byggnadsvård; Gamla skolan i Köpingsvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avslå ansökan.

Ärendebeskrivning
Köping–Egby hembygdsförening sökte i en skrivelse inkommen 2018-11-05 bidrag
ur landsbygdsprogrammet för att renovera de gamla skolorna i Köpingsvik och Egby. Regelverket för ansökan om bidrag ur landsbygdsprogrammet kräver ytterligare
en offentlig medfinansiär.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-01-08 att ansökan behandlas efter att Riktlinjer för bidrag från kommunen antagits och att det under 2019 inte finns
några möjligheter till något bidrag eftersom inga medel är budgeterade till renovering/upprustning samlingslokaler och dylikt. I beslutate uppmanas [sökande] att
meddela om ansökan kvarstår för att hanteras senare under året. Ett sådan meddelande kom sökande inte in med och ärendet har inte behandlas sedan dess.
Kommunen var i kontakt med sökande 2020-01-06 där kommunens meddelades
att sökande hade för avsikt att lämna en ny/uppdaterad ansökan.
Sökande kom 2020-04-16 in med en skrivelse om en förändring i ansökan om bidrag. Av skrivelsen framgår att:
Omläggningen av taket är nu klart sedan nov -19 med finansiering från Jordbruksverkets Landsbygdsprogram och Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Kalmar,
därtill föreningens egen del av kostnaden. Totalkostnaden var 475000 inkl. moms.
Föreningen skulle själva stå för 10% (47500:-). Det som inte stod klart från början
var att bidragsinstanserna inte kunde bidra med pengar till det i offerten som kallas
"Etableringskostnad". Föreningens egna del av kostnaden blev därför 57500:-. Föreningen söker nu bidrag för den delen, (10000) av kostnaden, varvid den summan
uppfattades som en "kalldusch".
Beslutsunderlag
Skrivelse, 2018-11-05.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-08 § 7 Ansökan om bidrag till byggnadsvård; Gamla skolan i Köpingsvik och Egby gamla skola.
Skrivelse, 2020-04-16.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-05.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömning
Kommunen har fortfarande inte några medel budgeterade till renovering/upprustning samlingslokaler och dylikt. De antagna riktlinjerna för föreningsbidrag antagen
i kommunstyrelsen 2019-12-17 § 213 möjliggör inte heller för föreningsbidrag för
restoration av byggnader eller liknande åtgärder.
Ansökan anses inte heller uppfylla kraven för att anses som ett uppväxlingsprojekt.
Sista ansökningsdag för en ny ansökan om uppväxlingsprojekt är 1 september om
sökande ytterligare en gång skulle förändra sin ansökan.
Konsekvensanalys
Konsekvensen vid eventuellt bifall är omprioriteringar kommer bli nödvändiga inom
underhållsbudget för kommunens egna verksamhetslokaler. Underhållsbudget för
kommunens egna fastigheter är prioriterad och planerad.
Skickas till
Sökande
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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144

Dnr 2019/128 443 KS

Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

anslå 320 tkr till verksamhet Projekt och bidrag (1010 1300) som belastar resultatet.

att

bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för konstgräsplanen perioden 20172021.

att

ersätta Högby IF med 120 tkr för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp.

Sökande har att fakturera kommunen för att beviljat bidrag och ersättning betalas
ut.
Ärendebeskrivning
Högby IF/Högby IP Drift AB erbjöd 2019-06-04 Borgholms kommun att köpa konstgräsplanen på Högby idrottsplats. Konstgräsplanen har inte hyrts ut lika mycket
som föreningen räknat med. Enligt föreningen har konstgräsplanen med tillhörande
stängsel, belysning och värmeslingor ett bokfört värde av 2100 tkr.
Högby IF föreslår att Borgholms kommun förvärvar konstgräsplanen för 1600 tkr
plus 200 tkr för moms som föreningen är återbetalningsskyldiga vid en överlåtelse.
Planen hyrs idag ut för 30-50 tkr/år vilket föreningen bedömer borde öka om verksamheten kommer in i Borgholms kommuns bokningssystem.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-03-03 att uppdra till kommunchefen att göra en analys av erbjudandet och återkomma med förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Erbjudande att köpa konstgräsplanen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-03 § 53 Erbjudande om att köpa konstgräsplanen i Högby.
Tjänsteskrivelse, 2020-06-26.
Bedömning
Högby IF hade redan innan COVID-19-pandemin ett ansträngt ekonomiskt läge.
Nu när de flesta av föreningens inkomstbringade evenemang/arrangemang ställs
in blir läget än värre.
Det är viktigt för hela norra Öland att Högby IF kan fortsätta vara motorn i idrottsrörelsen på norra Öland. Konstgräsplanen i Högby bör även fortsättningsvis ägas av
Högby IF/Högby IP Drift AB.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommun kan se till att planen går att boka via det kommunala bokningssystemet.
Enligt avdelningen för juridik på Sveriges kommuner och regioner är det avgörande
för huruvida en kommun får ge bidrag till en organisation vad organisationen sysslar med. Organisationsformen är inte avgörande. Det råd de ger är att kommunen
skapar sig en bild av hur koncernen fungerar och vilken verksamhet den bedriver
och på lämpligt sätt säkerställer att kommunala bidrag går till rätt typ av verksamhet. Vad man ska se upp med är att man inte ger stöd till näringsverksamhet utan
att ha rett ut att bidraget är godtagbart kommunalrättsligt och statsstödsrättsligt.
Så här Högby IF uppbyggt enligt föreningen:
Högby IF, föreningen, har huvudstyrelse, styrka & kondition samt friidrotten aktiva.
Dessutom finns sektioner för badminton, skidor och triathlon som är passiva just
nu, men aktiveras till och från efter intresse.
Föreningen driver även Böda/Högby fotboll respektive innebandy tillsammans med
Böda IK med hälften/hälften-ansvar. Dessa har dock formellt Böda IKs organisationsnummer, men samarbetsavtal finns mellan klubbarna.
Därutöver har Högby IF ett helägt dotterbolag, Högby IP Drift AB, som äger konstgräsplanen, stugorna och Georges hus på idrottsplatsen. Bolaget sköter driften av
IP, men föreningen täcker upp förlusten med att hyra anläggningen. Bolaget kan
aldrig överlåtas till någon extern då det finns hembudsklausuler.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Högby IF/Högby IP Drift AB
Ekonomi- och fastighetavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för en god dialog och uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för att få en budget i balans.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga till arbetsmarknadsfrågor på den
checklista som nästa avstämningsmöte utgår ifrån.
Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-11 § 43 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden.
Checklista.
Dagens sammanträde
Av dialogen framgår bland annat följande:
-

Den ekonomiska prognosen för 2020 tyder på ett underskott på 2 400 tkr.
En redogörelse för invånare som är placerade i familjehem, på missbruksboende
eller säkra boenden.
Orosanmälningar har minskat, trots att antalet fall förväntas ha ökat.
En diskussion om status på pågående projekt särskilt boende på Ekbacka med
80 platser och nytt LSS-boende.
Förvaltningschefen för socialförvaltningen ska vara föräldraledig och nuvarande
ekonomi- och förvaltningschef går in som tillförordna chef från och med 2020-0801.
Socialnämnden önskar ett bättre insyn om krisledningsstaben arkiveras igen.

Skickas till
Socialnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-06-09
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Dnr 2020/116 024 KS

Personalutskottet; Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

medarbetare inom Lokalvård som arbetar på verksamheter där kommunen
har omsorgstagare ska tilldelas ett extra lönepåslag i samband med utbetalningen av lönen i juni. Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid.
Utgiften ska redovisas som aktivitet 1018.

att

verkställande av beslut ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
För att visa uppskattning och tacksamhet för det jobb som medarbetare inom och
nära omsorgen i kommunsens verksamheter har utfört har ärendet lyfts på dagens
sammanträde.
Förslaget till beslut är att i samband med löneutbetalningen i juni betala ut lönepåslag till anställda inom kommunledningsförvaltningen som arbetar inom Lokalvård. Summan som betalas ut till de som kvalificerar sig ska baseras på 2 000 kronor för en heltidtjänst.
Beslutsunderlag

Krisledningsnämndens 2020-06-03 § 4 Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare.

Tjänsteskrivelse, 2020-06-05.
Bedömning
Antalet anställa som berörs av beslutet är 20 stycken med anställningar varierande
mellan 50 till 100 % av heltid.
Skickas till
HR-avdelningen
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-06-09

147

Dnr 2019/26 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
och styrgruppen för Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott takar för god dialog.
Ärendebeskrivning
Målet med uppföljnings-/avstämningsmötena är att tillsammans utveckla en välkomnande kommun med ömsesidig respekt och förståelse. Mötet sker i dialogform i försök att få en gemensam bild över vad som behöver göras.
På dagens sammanträde diskuterar också styrgruppen för Åkerboskolan förändringar i planskissen som arbetats fram med arkitektfirman Atrio Arkitekter AB.
Till dagens sammanträde har Atrio Arkitekter AB och Projekthuset i Kalmar AB bjudits in att delta för att diskutera kommande arbete.
Beslutsunderlag
Checklista.
Föregående beslut.
Dagens sammanträde
Styrgruppen för Projekt nybyggnation Åkerboskolan diskuterar de senaste detaljerna
i projektet.
Av dialogen framgår bland annat följande enligt checklistan:
Aktuella större projekt
-

Åkerboskolan
Översyn av barn- och elevhälsan
Skolorganisationsutredning
Eventuell flytt av de centrala delarna av förvaltningarna
Utveckling Kosthantering och fördelning mellan organisationerna
Förvaltningen ska utveckla kvalitetsarbetet genom Stratsys
Ny lärplattform InfoMentor, implementeringen förväntas pågå under större delarna av läsåret 2020/2021.

Sjukfrånvaron
Justerandes sign

Förvaltningen stödjer verksamheten för att minska belastningen på chefer och
verksamhet (verksamhetsservice, administration, juridik, organisation, IT).
Kollegial samtalsgrupp kring stress (ledningsgrupp har varit, sen personal förskola start i höst, COVID-19-anpassning).
Utdragsbestyrkande
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Arbetsgrupp kring arbetsmiljö med arbetsgivare och fack som rapporterar till FOSAM(arbetar mer operativt och konkret än FOSAM, kartläggning och renodling
av pedagogers uppdrag, lärares dokumentation, arbeta i nära dialog och fånga
upp personalens, arbete med HÖK 18)
Planerad kommunövergripande projekt med Sunt arbetsliv

Utveckling i verksamheten
-

Successionsplanering inom den centrala utbildningsförvaltningen har tagits fram,
och rutiner håller på att arbetas fram.
Utbildningsförvaltningen ser en särskild utmaning i att vissa undervisningsgrupper inte deltar i undervisningen.
COVID-19-pandemin har påverkat utbildningsförvaltningen, men i en mindre utsträckning än förväntat.
Barnkonventionen – konsekvensanalysen ska arbetas in i alla beslut som påverkar barn.
De riktade statsbidragen – kommunen har sökt och beviljats flera.
Dom – tilläggsbelopp - inga schablonbelopp utan mer individuella prövningar
och kostnaderna blir svårare att styra.
Förändringarna i läringsplanerna har förskjutits
Kravet av PRAO har inte kunnat fulgöras till följd av COVID-19.
Viktigt att hålla ihop läroplaner och kommunmål. LGR 11 mycket mer precist i
uppdrag och grundar sig i speciallagen Skollagen. Tertialbokslutet speglar detta.

Uppföljning av internkontroll
Frånvaroregistrering kopplas till InfoMentor, likaså säker inloggning.
Ekonomisk uppföljning
Rektorerna förbereder med konsekvenser om åtgärder behöver göras. Redan förra
året gjordes åtgärder så det är marginella justeringar som går att göra i befintlig organisation.
Nämndens medskick till kommunstyrelsen
Utbildningsnämnden och förvaltningen önskar en tydligare långsiktighet i den ekonomiska planeringen av verksamheten.
Skickas till
Utbildningsnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-06-09

148

Dnr 2019/186 615 KS

Återrapportering av uppdrag; avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen att omförhandla nuvarande avtal med Kalmarsunds
gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI till 2021. Det
omförhandlade avtalet ska presenteras kommunstyrelsens arbetsutskott för
beredning.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-01 § 234 uppdrog till ekonomiavdelningen
att se över avtalet med Kalmarsunds gymnasieförbund gällande kommunal vuxenutbildning och SFI samt eventuellt övertagande i egen regi till kommunsstyrelsen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-10 § 303 att diskutera revidering av gällande avtal med Kalmarsunds gymnasieförbund och att ha fortsatt översyn av avtalet avseende Komvux, med återrapportering under våren 2020 när ny
förvaltningschef inom utbildningsförvaltningen är på plats.
Till dagens sammanträde har ekonomichefen bjudits för att redogöra för ärendets utveckling och återrapportera uppdrag.
Bedömning
Efter dialog med Kalmarsunds gymnasieförbund och utbildningsförvaltningen har
det identifierats en möjlighet att omförhandla nuvarande avtal för att bättre tillgodose
parternas behov.
Skickas till
Kommunchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-06-09

149

Dnr 2019/166 251 KS

Finansiering av väg
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

avsätta 350 tkr ur projektet Böda 1:3 för anläggning av väg.

att

godkänna exploateringskalkylen i sin helhet.

Ärendebeskrivning
Enligt beslut av Kommunstyrelsen 2019-08-27 § 134 anvisades 150 tkr för förrättning av kommunägda och planlagda fastigheterna, del av Böda 1:31. Förrättningen är i slutskedet och försäljning planeras omgående genom upphandlad fastighetsmäklare. De tre tomterna på
Gråteksvägen: förslag prissättning på 275 tkr per styck
De andra sju tomterna som idag ligger på grönområdet:
förslag prissättning på 325 tkr per styck.
Totalt 10 tomter om 3 100 tkr i försäljningspris.
Dock återstår anläggande av väg in till fastigheterna liksom en återvänds yta. Vägsträcka med vändplan uppskattas till 200 meter. Bedömd investering avseende röjning,
anläggning och vägbelysning: 350 tkr.
Beslutsunderlag
Kartillustration över tilltänkta tomter från Lantmäteriet.
Exploateringskalkyl Projekt Böda 1:3.
Tjänsteskrive, 2020-06-08.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

