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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 168

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet kommunchef och tillväxt-
chef

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen och tillförordnad ekonomichef är ombedda att underrätta kommun-
styrelsens arbetsutskott om kommunens verksamhet sedan förra sammanträdet.

Dagens sammanträde
Tillförordnad kommunchefen informerar om kommunens verksamhet. Av informatio-
nen framgår bland annat:

- Kontorsflytten inom kommunledningsförvaltningen fortgår. Delar av den admi-
nistrativa enheten och miljöenheten har flyttat ut ur stadshuset och flera enheter 
inom förvaltningen har också bytt kontor för att förbättra arbetsmiljön.

- Projekthuset har förfrågats för att kunna driva projektet Särskilt boende Ekbacka 
för kommunledningsförvaltningen i inledningsskedet. 

- Oväntade förhinder har uppstått hos externa aktörer har försenat projektet med 
LSS-boende och hyresrätter i kvarteret Resedan. Kommunen väntar på offert 
från BTE AB. Förhandling pågår.

- Rekryteringen av bygglovschef och plansamordnare fortgår. 
- Gillbergavägens vägförening har krävt ersättning för påverkan som transport av 

grus till Byxelkroks hamn. En skrivelse från advokatfirma från Stockholm som 
vägföreningen anlitat har inkommit. Förvaltningen arbetar med ett svar.

- Arbetsförmedlingen har via konsult anmält intresse av att få nyttja en av kommu-
nens lokaler. Kommunen bereder frågan. 

______________

3



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
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§ 169 Dnr 2020/147 423 KS

Förfrågan om arrende; Padel Stora Rör

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och uppmanar förvaltning-
en att hitta den bästa affärsmässiga lösningen.

Ärendebeskrivning
Till kommunen har två intressenter inkommit med önskemål om att anlägga padel-
barnor invid befintliga tennisbanor i Stora Rör. Tillväxtenheten har träffat bägge 
parter och förslagen skiljer sig något men i det stora hela är förslagen likvärdiga. 

Den ena parten är Stora Rörs Tennisklubb som önskar ta ett helhetsgrepp om om-
rådet för att kunna skapa en vidare multisportarena för allmänheten liksom ten-
nisklubbens medlemmar. Den andra parten är ett lokalt företag med bas i Stora 
Rör. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-08-25.

Skickas till
Handläggande tjänsteperson

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170 Dnr 2020/145 311 KS

Ändring av utfart för storgatan 49

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att upphäva beslut 0885 2018:149 i lokala trafikförskrifter att på Västra Järn-

vägsgatan i Borgholm, mellan Storgatan och Karl Olofsgatan, får fordon en-
dast föras i nordlig färdriktning.

Ärendebeskrivning
Av skrivelse inkommen 2020-06-02 framgår följande:

Fastighetsägaren till Storgatan 49 har idag sin in- och utfart till och från fastigheten 
från Västra [Järnvägsgatan]. För att köra ut från fastigheten måste hen antingen 
köra Västra Kyrkogatan mot enkelriktad, alternativt fortsätta på Västra [Järnvägs-
gatan] och köra på cykelvägen, eller köra över vår parkering bakom Malkars med 
fastighetsbeteckning Vitsippan 6. Eftersom servitut saknas så är det sistnämnda 
inget alternativ. Vi vill inte att fastighetsägaren använder vår parkering som sin ut-
fartsväg.

Beslutsunderlag
Skrivelse KS 2020.1377.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-20.

Bedömning
Tillväxtenheten bedömer att det inte finns hinder för beslut om att det endast tillåts 
en färdriktning på Västra Järnvägsgata ska upphöra. Detta skulle underlätta utfart 
för boende på Storgatan 49 samt besökande till Malkars träningscenter. 

I och med att dagligvaruhandel har upphört på fastighet Vitsippan 1 bedömer till-
växenheten att det inte längre finns ett behov att leda trafiken runt fastigheten och 
att det inte skulle medföra någon trafikrisk att öppna upp Västra Järnvägsgatan för 
dubbelriktad trafik.

Skickas till
Gata/park
GIS-handläggare

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 171 Dnr 2020/136 106 KS

Erbjudande om medverkan i Unika historiska Kalmar län

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att tacka ja till erbjudandet att medverka i projektet Unika historiska Kalmar län 

under förutsättning att även Mörbylånga kommun tackar ja och att varje aktör 
får del av (arbets-)insatser och aktiviteter med betydligt högre värde än de in-
satta medlen.

att Ölands turism ingår som en del i de båda Ölandskommunernas medverkan.

att avsätta 22 tkr per år 2021 – 2023 för att finansiera medverkan i projektet och 
hanteras i kommunstyrelsens internbudget.

Ärendebeskrivning
Kalmar kommun har sedan 1 augusti 2017 drivit projektet Unika historiska Kalmar 
Öland tillsammans med Borgholms och Mörbylånga kommun samt regionala och 
nationella parter. Projektet avslutades 31 juli 2020. Efter återkommande diskussio-
ner i styrgruppen för Unika historiska Kalmar Öland har det framkommit önskemål 
om att ansöka om ett nytt länsomfattande projekt med samma inriktning. Ambitio-
nen är att ansöka om ett EU-finansierat projekt som sträcker sig från 1 januari 2021 
till 28 februari 2023. Om Kalmar kommun får positiva signaler när de lämnar in an-
sökan kommer de eventuellt att mjukstarta projektet redan i september 2020.

Nedan följer beskrivning av projektet:

Bakgrund
Projektet Unika historiska Kalmar län utgår från Agenda 2030, Gestaltad livsmiljö, 
Ett land att besöka och de nationella målen för kulturmiljöarbetet. Projektet knyts till 
regionens utvecklingsstrategi RUS och den regionala kulturplanen samt till regio-
nens strategi för kulturarv (som är under framtagande).

Huvudfokus (huvudproblem)för projektet Unika historiska Kalmar län
Kulturarvet är inte tillräckligt samordnat och synliggjort.
Tre huvudområden för att lösa det har definierat

- samla aktörerna i forum
- paketera kulturarvsplatserna
- se kulturarvsplatserna som en resurs

Projektägare 
Kalmar kommun och Kalmar läns museum i nära samarbete med Region Kalmar 
län. 

Mål
- Att i samverkan med besöksnäringen utveckla kulturarvet på ett sätt som ökar 

antalet besök och som skapar nytta för den lokala näringen.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- Att samordna Kalmar läns rika kulturarv i nya samarbetsformer och över tradi-
tionella gränser.

- Att synliggöra vårt kulturarv på nya innovativa sätt och i nya kanaler.
- Att tillgängliggöra och kvalitetssäkra kulturarvsinformation.
- Att varje aktör får del av insatser och aktiviter med betydligt högra värde än de 

insatta medlen.

Primär målgrupp
Små och medelstora företag inom kulturarvs- och besöksnäringen samt andra rele-
vanta aktörer inom kulturarv.

Tänkbara medverkande
Samtliga kommuner i länet, med företrädare från både kulturarv och besöksnäring.
Region Kalmar län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Statens Fastighetsverk, Linnéuni-
versitetet.
Destionationsbolag som Ölandsturismen, Destination Kalmar, Västervik framåt, 
Glasriket
Kalmar läns hembygdsförbund och Ölands hembygdsförbund
Riksantikvarieämbetet.

Organisation
Projektägare Kalmar kommun och Kalmar läns museum i nära samverkan med Re-
gion Kalmar län.
Projektledare Fredrik Wiebert, Kalmar kommun tillsammans med två biträdande 
projektledare för kulturarv respektive besöksnäring.
Administrativ styrgrupp (Projektledning) med ansvar för ekonomi och praktiska frå-
gor.
Ledningsgrupp (styrgrupp) med ansvar för strategisk styrning. Representanter för 
samtliga aktörer i projektet inklusive projektägarna och projektledarena.

Ekonomi och åtagande
Varje aktör förväntas lägga en arbetsinsats på 80-120 timmar årligen. Detta inklu-
derar möten och arbetsinsatser i gemensamma eller egna aktiviteter.
Varje deltagande kommun betalar 2 kronor per invånare och år (invånare 31 dec 
2019).
Varje aktör åtar sig medverkan för hela projektet (3 år).

Beslutsunderlag
Erbjudande om medverkan i projektet Unika historiska Kalmar län.
Uppdatering – Aktuell status ekonomi Unika historiska Kalmar län.
Uppdatering – Organisation Unika historiska Kalmar län.
Uppdatering – Konkretiserade aktiviteter Unika historiska Kalmar län.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-26.

Bedömning
Att samverka och samarbeta med andra aktörer är alltid viktigt. Erfarenhets- och 
kunskapsutbyte gör att verksamheter utvecklas och nya kontakter knyts. 
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Projektet Unika historiska Kalmar län vänder sig till en annan målgrupp än det tidi-
gare projektet Unika historiska Kalmar Öland. I det nya projektet är små och me-
delstora företag inom kulturarvs- och besöksnäringen primär målgrupp. Det tidigare 
projektet vände sig mer mot den ideella sektorn (föreningarna).

Enligt erbjudandet sträcker sig projektet från 1 januari 2021 - 28 februari 2023 (26 
månader - ERUF har bestämt denna tid). Enligt det ekonomiska upplägget åtar sig 
varje aktör att medverka i hela projektet, vilket innebär 3 år (36 månader). 
Projektledaren förklarar att om Regionala utvecklingsnämnden ger positiva signaler 
kommer projektet starta hösten 2020 med planering och information. Aktiviter inom 
projektet får bara genomföras under tiden 1januari 2021 – 28 februari 2023. Efter 
28 februari 2023 ska projektet utvärderas, sammanställas och redovisas. Projektle-
daren räknar med att projektet avslutas sommaren 2023. 
Fördelningen av budgeten mellan Kalmar kommun och Kalmar läns museum är in-
te beslutad men troligtvis blir det 50/50. 

Flera av kommunerna inkluderar turismverksamheten i den kommunala verksam-
heten och ser sig som en aktör. Ölands turism bör inkluderas i de båda Ölands-
kommunernas verksamhet (medverkan i projektet).

Tjänstepersonernas arbetsinsats i Unika historiska Kalmar Öland uppgick till 120-
150 timmar per år.

För att Borgholms kommun ska gå med i projektet krävs det att varje aktör får del 
av (arbets-)insatser och aktiviteter med betydligt högre värde än de insatta medlen. 

En stor del av de aktiviter som skulle kunna genomföras på Öland bör kopplas till 
servicepoints/gateways längs cykelleden. 

Konsekvensanalys
Projektägarna har framfört att det är önskvärt och viktigt att Ölandskommunerna 
deltar i projektet.

Skickas till
Kalmar kommun
Mörbylånga kommun
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 172 Dnr 2019/216 003 KS

Riktlinjer för medborgardialog för genomförande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse 
att anta riktlinjer för genomförande av medborgardialog.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige godkände 2017-08-21 § 120 demokratiberedningens slutrap-
port. 

Demokratiberedning föreslog slutrapporten bland annat att formerna för dialog med 
medborgarna ska utvecklas för att ”fördjupa demokratin för medborgare och förtro-
endevalda, samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politis-
ka processen”. 

Kommunfullmäktige 2019-12-09 § 249 antog policy för medborgardialog som utfor-
mats av förvaltningen utifrån rapporten som visar vad en medborgardialog innebär. 
Förvaltningen föreslog också riktlinjer för genomförande av medborgardialog för 
kommunstyrelsen 2019-11-26 § 175. Kommunstyrelsen återremitterade riktlinjerna 
för att förenkla dem, anpassa dem mer efter kommunens tillgängliga resurser och 
tydliggöra politikernas roller. Vikten av att deltagare i medborgardialogen informe-
ras väl i förväg belystes under sammanträdet. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2019-11-26 § 175 Policy för medborgardialog samt rutin för ge-
nomförande.
Förlag till riktlinjer för genomförande av medborgardialog.
Tjänsteskrivelse, 2020-07-14.

Bedömning
I förslaget har det som i det tidigare förslaget hette kapitel 6 tagits bort för att ge 
kommunen större möjlighet att utforma varje medborgardialog efter sin kapasitet 
och resurser vid det tillfället och hålla riktlinjerna aktuella, även om Sveriges kom-
muner och Regioner ändrar sina förslag på metoder. Det nya förslaget på riktlinjer 
har också förenklat och kortat ner fler av de andra kapitlen, ändrat rubriceringen av 
flera stycken och delar samt lagt större vikt på prioritering utefter kommunens re-
surser och kompetens.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 173 Dnr 2020/35 109 KS

Motion (Per Lublin m.fl. ÖP) Samtliga kommunens offentliga toaletter 
ska ha avgiftsfritt tillträde

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunstyrel-
sen
att avslå motionen då beslutade investeringar i offentliga toaletter har gjorts med 

betalningssystem och att kommunstyrelsen under två mandatperioder verkat 
för toaletter med denna funktion.

Ärendebeskrivning
I motion lämnad av 2020-01-20 Per Lublin (ÖP), Roland Wickholm (ÖP) och Karl 
Sandström (ÖP) till kommunfullmäktige föreslås följande:

att kommunfullmäktige beslutar att samtliga kommunens offentliga toaletter ska ha 
avgiftsfritt tillträde.

Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 lämnade motionen till kommunstyrelsen för be-
redning.

Beslutsunderlag
Motion.
Kommunfullmäktige 2020-01-20 § 8 ANMÄLAN; Motion Samtliga kommunens of-
fentliga toaletter ska ha avgiftsfritt tillträde.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-24.

Bedömning
Kommunen har de senaste åren tagit beslut att utöka utbudet av offentliga toaletter 
i kommunen. Motionen nämner exempelvis de nya toaletterna i inre hamnen (Sjö-
torget).

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2018-08-14 § 245 till fastighetsavdel-
ningen att göra en översyn av samtliga offentliga toaletter i kommunen, samt behov 
av toaletter både centralt i innerstaden och kommunens hamnar och övriga turisttä-
ta områden. I uppdraget ingick också att utreda olika mera kostnadseffektiva lös-
ningar vad gäller skötsel av toaletterna, självrengöring, betalningssystem och så vi-
dare och att återkomma med förslag på långsiktig lösning vad gäller offentliga toa-
letter gärna med finansiering genom avgiftssystem.

Förslaget är berett av kommunstyrelse och förväntas behandlas av kommunfull-
mäktige vid samman sammanträde som denna motion. I den föreslås att kommu-
nen ska sträva efter att alla kommunala offentliga toaletter ska vara avgiftbelagda.
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Utöver detta har kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 90 beslutat att i 
samband med renoveringen av toaletten vid Borgholms station investera i ett betal-
ningssystem likt det i hamnen. 

Kommunstyrelsens beslutade 2020-02-25 § 32 att uppdra åt ekonomi- och fastig-
hetsavdelningen att omgående genomföra en offentlig upphandling av offentlig toa-
lett med rullstolsanpassning (HWC/RWC) och skötbord inklusive samma betalsy-
stem som den nyligen införskaffade på Sjötorget.

Båda dessa toaletter förväntas vara färdigställda under hösten/vintern 2020.

Konsekvensanalys
Om kommunen väljer att alla toaletter ska vara avgiftsfria skulle detta innebära ett 
inkomstbortfall inom kommunstyrelsens verksamhet. Kommunen har ännu inte fått 
sin första inbetalning från betalningssystemet i hamnen. Den uppskattade summan 
för städning på toaletten på Sjötorget är 36 tkr om året som motsvarar städning cir-
ka 304 dagar med extrastädning under högsäsongen.

För att balasera budgetet skulle i kommande budgetprocess antingen besparingar 
behövas eller så skulle ytterligare medel  behöva anslås. Det rekommenderas inte 
att beslut i ärendet fattas utan att ställa det i relation till övrig verksamhet inom bud-
getprocessens ramar.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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§ 174 Dnr 2019/210 109 KS

Motion (Per Lublin ÖP) - återställande av brunn samt översyn av torgbe-
läggningen med mera

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att avslå motionens första punkt då framhävandet av brunnen skulle strida mot 

projektet Försköning av Borgholms torg avsikt att skapa öppna och flexibla 
ytor.

att anse motionens andra punkt, att låta göra en översyn av torgbeläggningen 
för att få bort farliga hålor och få bort att stenar skjuter ut så mycket att det 
blir till snubbelfällor, besvarad i och med kommunens regelbundna översyn 
av beläggningen av vägar och torg.

Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktige 2019-10-21§ 181 anmälde Per Lublin en motion som före-
slår att låta utreda möjligheterna att få fram en gammal stensatt stadsbrunn som 
upptäcktes på Borgholms torg i samband med en nybeläggning 2013-2015. Själva 
brunnen konserverades medvetet i samband med torgrenoveringen 2015 med 
grovkrossat grusmaterial som kan sugas upp. Brunnens djup var cirka 9 meter. 
Brunnen är mellan 4,5 och 5 meter i diameter. Brunnen finns under den röda pum-
pen på torget.

Per Lublin (ÖP) föreslår dessutom att kommunfullmäktige beslutar göra en översyn 
av torgbeläggningen för att förhindra att besökare till torget ramlar på eventuell un-
dermålig beläggning. 

Kommunfullmäktige lämnade motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunfullmäktige 2019-10-21§ 181 ANMÄLAN; Motion (Per Lublin ÖP) - åter-
ställande av brunn samt översyn av torgbeläggningen med mera.
Bildbilaga 1 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Bildbilaga 2 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Bildbilaga 3 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Bildbilaga 4 - bild på gamla stadsbrunnen på Borgholms torg.
Tjänsteskrivelse, 2020-0-15.
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Bedömning
På grund av rasrisk bör den inte återställas till fullt djup. Förvaltningens bedömning 
är att om brunnen skulle ta fram brunnen igen så kan den inte tömmas till mer än 1 
max 2 meter från överkant.

När torget gjordes om, i projektet som kallades Försköning av Borgholms torg, så 
var det öppna flexibla ytor som efterfrågades, kommunen ville ha så få ”låsta” ob-
jekt som möjligt enligt uppdraget för att säkerställa en flexibel användning. Brunnen 
skulle göra ytorna på torget mindre flexibla till följd av brunnens storlek.

Angående motionens andra punkt angående översyn av torgbeläggningen så ge-
noförs sådana översyner regelbundet av kommunen.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 175

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175 Dnr 2020/30 008 KS

Medborgarförslag (Anders Beronius) Hjälpa medborgare som tar sig vid 
att renovera ödehus med  teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms 
kommun

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avslå medborgarförlaget eftersom kommunen saknar resurserna att bistå 

med denna hjälp och för att inte utsätta sig för risk att bli skadeståndsskyldig.

Ärendebeskrivning
Anders Beronius föreslår i medborgarförslag inkommen 2020-01-18 att

Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk 
rådgivning i Borgholms kommun.

Kommunfullmäktige lämnade 2020-04-20 § 52 över ärendet till kommunstyrelsens 
förr ställningstagande och beslut.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2020-04-20 § 52 Anmälan; Medborgarförslag (Anders Beroni-
us) Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och prak-
tisk rådgivning i Borgholms kommun.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-05.

Bedömning
Kompetensen som krävs för att renovera ödehus kan skifta beroende på om huset 
är k-märkt eller inte eller om andra särskilda omständigheter råder ett renoverings-
objekt. Kommunen har i dagsläget inga resurser att ge stöd i både enklare och mer 
avancerade renoveringar av den typ som medborgarförslaget berör.

Att erbjuda rådgivning i specifika ärenden medför risk att kommunen blir skade-
ståndsskyldig i fall där råden kan uppfattas som missvisande eller i värsta fall orsa-
ka skada på fastigheten om det följs. 

Konsekvensanalys
Att bifalla medborgarförlaget skulle innebära att en deltidstjänst skulle behöva till-
sättas, vilket det med tanke på kommunens ekonomiska utmaningar svårligen finns 
utrymme till.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 176

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 176 Dnr 2020/108 040 KS

Remiss - Förslag till Strategi för smart specialisering i Kalmar län 2021–
2027

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lämna remissvar i enlighet med bedömningen. 

Ärendebeskrivning
Från och med 2021 är det ett förhandskrav från Europeiska kommissionen att alla 
svenska regioner har en strategi för smart specialisering för att få tillgång till medel 
från EU:s fonder och program.

Strategin syftar till att stödja det innovationsfrämjande och tillväxtfrämjande arbetet 
som görs av olika offentliga aktörer i Kalmar län för att bidra till tillväxt och ökad 
konkurrenskraft.

Strategin ska bygga på regionens förutsättningar, kompetenser, konkurrensfördelar 
och potential. Förslaget identifierar ett område som uppfyller samtliga kriterier för 
ett specialiseringsområde, ett område som inte uppfyller alla kriterier men bedöms 
ha stor utvecklingspotential, samt ett område där kapacitetsökande insatser be-
döms ha god potential att ge ökad konkurrenskraft.

- Specialiseringsområde - bioinnovation
- Utvecklingsområde - e-hälsa
- Område för kapacitetsutveckling - industriell omställning

Uppföljning och revidering sker årligen.

Beslutsunderlag
Följebrev remiss strategi för smart specialisering.
Strategi för smart specialisering – remissversion.
Bilaga 2 Nulägesanalys - sammanfattning Områdesval smart specialiseringsstrate-
gi.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-28. 

Bedömning
Borgholms kommun har inget att tillägga eller ändra i föreslagen strategi för smart 
specialisering i Kalmar län 2021-2027. Kommunen inser att förslaget fokuserar på 
andra produktionskedjor, men på grund av besöksnäringens betydelse i Borgholm 
anmärks avsaknaden av fokus på den branschen. 

Skickas till
Region Kalmar län
Handläggande tjänsteperson
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 177

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 177 Dnr 2020/143 889 KS

Remiss- Förslag till Regional biblioteksplan 2021-2024

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta förslag på remissvar om regional biblioteksplan 2021-2024 och överläm-

na det till Region Kalmar län.

Ärendebeskrivning
Region Kalmar län inkom 2020-06-29 med ett missiv om regional biblioteksplan 
2021-2024. 

Borgholms kommuns bibliotekschef tillsammans med kommunchefen har produce-
rat ett förslag till remissvar på regionens missiv. 

Beslutsunderlag
Missiv - Begäran om yttrande över förslag till regional biblioteksplan 2021–2024.
Förslag till regional biblioteksplan 2021-2024.
Förslag till remissvar 2020-08-19.
Tjänsteskrivelse, 2020-08-19.

Bedömning
Det är av särskilt intresse för Borgholms kommun att regionen framöver i större ut-
sträckning än tidigare samordnar länets biblioteksverksamheter för att stärka den 
digitala kompetensen hos personalen och verksamheten i stort. 

Regionens biblioteksplan bör också ta hänsyn till rörelsemönstret hos regionens in-
vånare. För kommunens biblioteksverksamhet är det inte ovanligt att invånare i 
andra kommuner gör besök och gör lån. Att kunna tillhandahålla Låna här, lämna 
där tjänster för fysiska låneobjekt skulle därför öka servicen för låntagarna på en 
väsentlig punkt.

Kommunen önskar också med sitt svar förmedla behovet av en bättre samordning 
kring service mot invånare som har ett annat modersmål än svenska. 

Skickas till
Region Kalmar län

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-09-01 178

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 178 Dnr 2019/91 291 KS

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har bjudits in till sammanträdet för att informera om projek-
tets fortgång.

Dagens sammanträde
Parkingenjör och fastighetsstrateg informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om 
dagvattenledningen och fjärvärmeledningar på fastigheten som skolan ska byggas. 
Av informationen framgår hur dessa kan komma att påverka möjlig placering av 
byggnader i relation till ledningar. 

______________
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