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§ 159

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-18

159

Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, kommunchefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen och tillförordnad ekonomichef är ombedda att underrätta kommunstyrelsens arbetsutskott om kommunens verksamhet sedan förra sammanträdet.
Dagens sammanträde
Kommunchefen och tillförordnad ekonomichef informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om bland annat:
Ledningsgruppen har diskuterat måluppföljse. För att förenkla för förvaltningen att
uppfylla den politiska målsättningen för verksamheten har ledningsgruppen sett över
eventuella modeller för utformning av uppnåbara mål. Ledningsgruppen har utgått
från agenda 2030:s globala mål.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 160

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-18

160

Dnr 2019/69 041 KS

Tilläggsbudget för oförutsedda kostnader - kommunstyrelsens 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att

ge tilläggsbudget till kommunstyrelsen på 7 000 tkr.

att

resterande del hanteras inom kommunstyrelsens ram genom föreslagna åtgärder.

Begäran om tilläggsbudget

tkr

Avskrivningar

2 565

Åtgärder covid-19

1 600

Rivning Skogsbryet

612

Ökade livsmedelskostnader

500

Gata/park kvarstående efter effektivisering- 1 712
ar
Summa

6 989

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 § 105 att uppdra till kommunchefen att föreslå åtgärder för att få en budget i balans och att det ska ingå en konsekvensanalys
till alla förslag som presenteras.
Kommunstyrelsen uppvisade en negativ avvikelse på -4 600 tkr till och med juli, årsprognosen är -7 100 tkr.
Nedan redovisas de kostnader som belastar förvaltningen:

Justerandes sign

Beskrivning

Avvikelse (tkr)

Åtgärd

Avskrivningar

-2 565

Kommunfullmäktige extra
anslag

Åtgärder covid-19

-1 600

Kommunfullmäktige extra
anslag

Bidrag Högby IF

-280

Åtgärder inom förvaltningen

Ersättning ÖKF 2019

-60

Åtgärder inom förvaltningen

Utdragsbestyrkande
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160

Rivning Skogsbrynet

-612

Kommunfullmäktige extra
anslag

Stormskador hamnar

-235

Särskilt kommunfullmäktige
ärende

ÖUC (nya lokaler på grund
av arbetsmiljö förbättringar)

-243

Åtgärder inom förvaltningen

ÖUC (nya lokaler på grund
av arbetsmiljö förbättringar)

-442

Åtgärder inom förvaltningen

Gata/park (obudgeterade
poster)

-3 500

Åtgärder inom förvaltningen
samt extra anslag

Ökad kostnad belysning

-497

Åtgärder inom förvaltningen

Ökade livsmedelskostnader -500
Summa

Kommunfullmäktige extra
anslag

-10 534

Avskrivningar
Tillkommande samt tidigarelagda investeringar har medfört högre avskrivningskostnader än budgeterat. Det avser kostnader främst inom fastighetsavdelningen, gata/park och hamnar.
Åtgärder COVID-19
Prognosen på effekter av beslut kopplade till COVID-19 uppgår till 1 500 tkr. Prognosen avser ökade kostnader samt uteblivna intäkter (se rapport Effekter av covid19 för mer information).
Bidrag Högby IF
Kommunstyrelsen beviljade 2020-06-23 att bevilja Högby IF totalt 200 tkr i bidrag för
konstgräsplanen perioden 2017-2021 samt ersätta Högby IF med 120 tkr för elljusspåret vid idrottsplatsen i Löttorp. Bidraget belastar förvaltningen med 160 tkr under
2020 och resterande del under 2021.
Ersättning ÖKF 2019
Underskottsteckning avseende krishantering. Avser 2019 men faktura inkom under
2020. Detta hanteras inom förvaltningens ram
Rivning Skogsbrynet
Kostnaden för rivningen av Skogsbrynet belastar förvaltningen enligt kommunstyrelse beslut § 212 negativt med 420 tkr. Kostnaden för rivningen har ökat med 192 tkr i
och med asbest.
Stormskador hamnar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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160

Vind och högvatten har orsakat skador i kommunens hamnar som behöver åtgärdas. Kommunstyrelsen beslutade 2020-06-23 att avsätta 235 tkr till återställande
akuta åtgärder. Hanteras av kommunfullmäktige i separat ärende.
Ölands Utbildningscentrum (ÖUC)
Hyreskostnad och verksamhetsanpassning för Ölands gymnasium är inte budgeterad vilket ger kommunstaben en negativ avvikelse. Kostnaderna hanteras inom förvaltningens ram.
Gata/park
Vid ingången av budgetåret 2020 hade gata/park ett sparbeting på 3 500 tkr. Vakanta tjänster samt en översyn att verksamhetens kostnader har medfört åtgärder motsvarande 1 800 tkr. Vidare finns högre kostnader än budgeterat på drift och fortsatt
genomlysning av verksamheten fortgår under året.
Ökad kostnad belysning
Prognosen för kostnaderna avseende gatubelysning är högre än budgeterat. I kostnaden ingår driftkostnader (inklusive avskrivningskostnader) samt skötselavtal för
gatubelysning i kommunen.
Ökade livsmedelskostnader
I och med ny upphandling genomförd av Kalmar kommun ökade avtalspriserna på
livsmedel.
Inför budgetåret 2020 genomfördes ett antal effektiviseringar för att få en budget i
balans. Samtliga enheter fick i budgetprocessen ett effektiviseringskrav på 170 tkr
per enhet.
Det har även genomförts åtgärder under året för att skapa kostnadstäckning för tillkommande poster. Nedan redovisas planerade/genomförda åtgärder:
Åtgärder

tkr

Vakant nämndssekreterare

657

Vakans ekonomi- och fastighetsavd

325

Vakans miljö (ny tjänst enl budget)

200

Vakanser gata/park

1 788

Intrångsersättning LST (Halltorp)

700

Bemanning kostenheten

130

Summa

3 800

Vakant nämndsekreterare
Tjänsten som nämndsekreterare är ännu ej tillsatt utan hanteras inom befintlig organisation.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Vakans ekonomi- och fastighetsavdelningen
Vakans av ekonomchef från och med 1 augusti sker inom befintlig organisation inom
ekonomi- och fastighetsavdelningen.
Vakans miljö
Ny tjänst enligt budget som inte har tillsatts, avsåg tobakshandläggare.
Vakanser gata/park
Vakanta tjänster är ej tillsatta. Avser både grundbemanning och sommarvikarier.
Intrångsersättning LST
Halltorp
Bemanning kostenheten
Lägre bemanning under helgerna är infört.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Konsekvensanalys
Borgholms kommuns budgeterade resultat uppgår till 13,8 mkr. Vid beslut om
tilläggsbudget till kommunstyrelsen om 7 000 tkr uppgår kommunens resultat till 6
800 tkr för 2020.
Om kommunstyrelsen inte erhåller högre anslag blir högst troligt kommunstyrelsens
underskott 7 000 tkr. Någon realistisk möjlighet att ytterligare, utöver de ovan beskrivna åtgärderna (3 800 tkr), skära på kostnaderna eller höja intäkterna innevarande budgetår saknas. Förvaltningen har i samband med internbudget gjort effektiviseringar med drygt 1 500 tkr utöver redan beslutade omprioriteringar. Samtliga vakanser försöker vi i möjligaste mån skjuta på tillsättningar och pröva andra lösningar för.
Däremot finns synergieffekter av att försöka samordna funktioner inom koncernen
vilket kan ge effekt under 2021.
Gata/park och kost måste framöver erhålla en realistisk budget för att fullgöra sin
uppgift. De har redan i år gjort stora effektiviseringar och har under många saknat
ekonomiska förutsättningar. Underskotten har tidigare år täckts av andra verksamheter inom bolag/kommun eller hanterats i samband med bokslut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-18

161

Dnr 2019/24 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

eftersänka tillsynsavgifter för verksamheter som inte startat sin verksamhet
2020 till följd av rådande pandemi.

att

överlämna åt förvaltningen att bedöma vilka verksamhetser som berörs av beslutet.

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
Checklista.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03 § 137 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; miljö- och byggnadsnämnden.
Dagens sammanträde
Miljöchefen och tillförordnad byggchef informerar om bland annat:

Justerandes sign

-

Tillsynen under sommaren: kommunen var väl förberedd och den översiktliga
bilden är att serveringsställena har tagit till sig restriktionerna som gällt. Tre förelägganden har förekommit.

-

I början av sommaren flyttade en del av kommunledningsförvaltningens administrativa avdelning tillsammans med miljöenheten till fastigheten Rödhaken 5.
Generellt har miljöenhetens lokalflytt har gått bra. Miljö- och byggnadsnämndens
ordförande meddelar att administrativa personalen som flyttat anser att flytten
har förbättrat arbetsmiljön.

-

Till och med 2020-08-14 har byggenheten fått in 447 byggärende år 2020, jämfört med 377 år 2019.

-

Byggenheten har bett om offert till ny modul för ärendehanteringssystemet för att
ytterligar digitalisera arbetet.

-

Tidigare prioriteringar för byggenheten har lett till att tillsynsärenden är något eftersatta, av den anledningen har miljö- och byggnadsnämnden valt att prioritera
tillsyn framöver.

-

Samverkan med alkoholärendehantering med Mörbylånga kommun diskuteras
mellan förvaltningarna.
Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott meddelar utöver det överstående att:
-

Bygglovstaxans utformning kommer att ses över inför år 2021.

-

Inventering av enskilda avlopp ska återupptas, efter att ha legat ner under en tid.

-

Miljö- och byggnadsnämnden anser att ställplatser behöver regleras något vid
bygglov av parkeringar, vilket inte görs idag.

-

Miljöenheters tillsynsavgifter: på grund av att flera verksamheter inte kunnat eller
valt att inte starta sin verksamhet till följd av pandemin, kommer de inte kunna
betala sina avgifter till miljöenheten.

Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
Administrativa enheten
Miljöenheten
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 162

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-18

162

Dnr 2020/123 003 KS

Reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

överlämna förslag till reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv till Borgholm Energis bolagsstyrelse för yttrande.

Ärendebeskrivning
Bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått
en översyn av VD i Borgholm Energi Elnät AB tillika i Borgholm Energi AB och
kommunchefen. Främst utifrån de faktiska justeringar som gjorts i ansvarsfördelning mellan kommun och bolag men också utifrån behov att förtydliga avkastningskrav och utdelningsprocessen. Språkbruk, laghänvisningar med mera har setts
över. Ägardirektiv för båda bolag föreslås utgöra av ett gemensamt dokument i fortsättningen där moderbolaget är Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget är
Borgholm Energi AB. Synpunkter har också inhämtats från kommunens upphandlade juridiska ombud.
Vad gäller bolagsordningarna ska bolagen revidera denna så den blir analog med
det reviderade ägardirektivet.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt ägardirektiv - Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi Elnät AB.
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi AB.
Tjänsteskrivelse 2020-08-13.
Dagens sammanträde
Kommunchefen redogör för ärendet och presenterar förslaget från förvaltningen.
Skickas till
Borgholm Energi AB
Borgholm Energi Elnät AB
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-08-18

163

Dnr 2017/274 106 KS

Uppsägning av avtal, Kalmarsund Promotion
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

låta nuvarande partneravtal fortsätta att gälla även 2021-01-01 till 2021-1231.

att

kostnaden på 40 tkr exklusive reklamskatt och moms tas inom budgetram för
näringsliv hos Tillväxtenheten.

Ärendebeskrivning
Det nu gällande partneravtal, tecknat 2019-12-06, mellan Kalmarsund Promotion
och Borgholms kommun förlängs årligen såvida ingen uppsägning sker skriftligen
senast per september månads utgång.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-13.
Partneravtal mellan Kalmarsund Promotion och Borgholms kommun.
Bedömning
Det är av stor betydelse att även under 2021 kunna genomföra och erbjuda starta
eget träffar/rådgivning samt mentorprogram för nya företagare i kommunen, vilket
stämmer väl överens med Borgholms kommuns näringslivsstrategi och målet kopplat till nystartade företag. Dessutom erbjuds kommunens företagare fortsatt möjlighet till affärsutveckling och nätverkande.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Tillväxtchefen
Näringslivsutvecklaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-08-18

164

Dnr 2020/138 004 KS

Ansvarsfrihet 2019, Sydarkivera
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige
att

bevilja Kommunalförbundet Sydarkivera 2019 ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Kommunalförbundet Sydarkivera har skickat förbundets årsredovisning för 2019 i
enlighet med förbundsordningen. Förbundet har skickat årsredovisningen tillsammans med granskningsrapport och revisionsberättelse. Medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige har att besluta om ansvarsfrihet för förbundet i sin helhet.
Beslutsunderlag
Sydarkivera Förbundsfullmäktige 2020-06-12 § 1 Årsredovisning 2019.
Revisionsberättelse 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Granskning av årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Årsredovisning 2019, Kommunalförbundet Sydarkivera.
Bedömning
Av revisionsberättelsen framgår bland annat:
-

-

Förbundets revisorer bedömer sammantaget att kommunalförbundet Sydarkivera i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Förbundets revisorer bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Förbundets revisorer bedömer att styrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.
Förbundets revisorer bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt. Styrelsen lämnar inte en sammanfattande bedömning av den samlade
måluppfyllelsen avseende god ekonomisk hushållning för år 2019.
Förbundets revisorer tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
ledamöterna i förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2019.

Dagens sammanträde
Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan föreslå kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige att bevilja Kommunalförbundet Sydarkivera 2019
ansvarsfrihet och finner att arbetsutskottet beslutar göra så.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunalförbundet Sydarkivera
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-08-18

165

Dnr 2020/141 255 KS

Upplåtande av nyttjanderätt Löts hembygdsförening
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

godkänna upprättat nyttjanderättsavtal med Löts hembygdsförening

Ärendebeskrivning
Löts hembygdsförening har i flera år försökt få igenom ett avtal med kommunen om
den äldre skolbyggnaden föreningen nyttjar för sin verksamhet. I nuläget sköter föreningen skolan på ett exemplariskt sätt och engagemanget är stort hos de många
medlemmarna. Föreningen har för avsikt att rusta upp skolan med bland annat ett
nytt värmesystem, nybyggnation av toalett samt indragning av el.
Detta har man inte påbörjat än på grund av att man saknat ett avtal med kommunen som ger föreningen tryggheten att genomföra moderniseringarna.
Beslutsunderlag
Förslag till nyttjanderättsavtal på 49 (fyrtionio) år.
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Bedömning
Hembygdsföreningen i Löt är en levande organisation med stor initiativrikedom för
bygden och de cirka 250 aktiva medlemmarna. Skolbyggnaden är en utmärkt plats
för föreningens fortsatta arbete liksom kommunen får en stabil förvaltare av fastigheten.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-08-18

166

Dnr 2020/142 020 KS

Kompetensförsörjningsplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar
att

ge i uppdrag till kommunchefen att utveckla en gemensam kompetensförsörjningsprocess samt upprätta kommunövergripande och förvaltningsspecifika
kompetensförsörjningsplaner tillsammans med förvaltningarna.

Ärendebeskrivning
Ledningsgruppen har till dagens sammanträde meddelat att bristen av en kompentensförsörjningsplan negativt påverkar kommuneren förmåga att hantera framtida
utmaningar i kompetensförsörjningen i sina verksamheter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-08-18.
Bedömning
Idag arbetar cirka 1,2 miljoner människor i välfärden. De kommande tio åren ökar
både antalet barn och äldre i befolkningen kraftigt. Antalet personer i arbetsför ålder
ökar däremot betydligt mindre och i vissa delar av landet minskar antalet. Det innebär att konkurrensen om arbetskraften på hela arbetsmarknaden kommer att tillta.
Det är därför ännu viktigare för kommuner, landsting och regioner att uppfattas som
attraktiva arbetsgivare och minska rekryteringsbehovet.
Välfärden kommer att behöva öka antalet anställda med knappt 200 000 personer
fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. Antalet pensioneringar är dock färre än i SKL:s
(Sveriges kommuner och landsting, nu SKR) tidigare prognos. Behovsökning och
pensionsavgångar fram till 2026 summeras till 508 000 personer. Störst är behovsökningen inom äldreomsorg och gymnasieskola.
Utöver demografin kommer en mängd andra faktorer att påverka rekryteringsbehoven. Det handlar exempelvis om globalisering, konjunkturförändringar, innovationer,
ökad rörlighet på arbetsmarknaden och politiska beslut och reformer (Sveriges kommuner och regioner, Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden).
Att möta framtiden med rätt kompetens är den största och viktigaste utmaningen i
arbetslivet och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet
Genom ett förhållningssätt som innebär att man arbetar med systematik, medvetenhet och proaktivitet i sin process för kompetensförsörjning skapar organisationen
möjlighet att:
Justerandes sign

Utföra sitt uppdrag och visa sin förmåga att uppnå korta och långsiktiga mål.
Utdragsbestyrkande
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Stärka sin attraktionskraftmot kund/omsorgstagare, befintliga och potentiella
medarbetare samt andra intressenter.
Öka beredskap för och förmåga att effektivt hantera förändringar.

Konsekvensanalys
Uppdraget har följande utformning:
Projektetägare blir kommunstyrelsens arbetsutskott/personalutskottet, styrgrupp
blir ledningsgruppen och projektledare HR-chef.
Skickas till
Kommunchefen
HR-chef
Ledningsgruppen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/91 291 KS

Avstämmningsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Styrgruppen tackar för en god dialog.
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 och Projekthuset i Kalmar AB bjudits in att delta för att diskutera kommande arbete.
Vid föregående styrgruppsmöte 2020-06-24 (kommunstyrelsens arbetsutskott
2020-06-24 § 151) beslutades följande:
att

godkänna resultatet av Fas 1”behovsanalys”.

att

besluta att starta Fas 2 ”projekteringen”. Projektledaren med konsulter tar
fram rambeskrivningar som ligger till grund för upphandlingen.

att

ny reviderad tidsplan ska presenteras styrgruppen vid nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-24 § 151 Avstämningsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan.
Dagens sammanträde
Fastighetsstrateg tillsammans med representant från Atrio Arkitekter AB presenterrar ärendets gång under sommaren muntligt. I brist på närvaro av representant från
Projekthuset i Kalmar AB har inte ett färdigt förslag till tidsplan kunnat presenteras
till sammanträdet. Förvaltningens bedömning är att projekteringen inte kan förväntas
vara färdig förrän i slutet av oktober 2020. Detta innebär att upphandlingen till tilldelning inte kan förväntas vara färdigt förrän slutet av januari 2021. Fastställande av
tidsplan inväntar projektledarens förslag.
Fastighetsstrategen tillsammans med utbildningschefen lyfter vikten av att byggnationen av de nya lokalerna till Åkerboskolan behöver fas-indelas. Denna fas-indelning behöver utformas som att skolan kan få så effektiv användning av lokalerna
som möjligt. Lokalfrågan när etapper överlappar existerande byggnader är inte helt
löst.
Behovet av att inkludera skallkrav om bland annat byggstart i samband med upphandlingsprocessen lysts av styrgruppen.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

