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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 204

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

204

Dnr 2020/167 311 KS

Ansökan om farthinder på Blårörsgatan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

sätta upp två farthinder på Blårörsgatan.

att

15 000 kronor anvisas projektet från konto 1106 61700 1405.

Ärendebeskrivning
Inkommen skrivelse 2020-08-18 med önskemål om farthinder på Blårörsgatan
Borgholm då hastigheten har ökat markant trots att hastigheten ska vara 30 km i
timman.
Beslutsunderlag
Skrivelse, 2020-08-18.
Mätning av hastighet, 2020-09-29.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01.
Bedömning
Mätning har skett under perioden 2020-09-23-2020-09-28. Vid 154 tillfällen under
denna period har hastigheten överskridits. Efter mätningen bedöms det att två stycken farthinder behövs på Blårörsgatan för att sänka hastigheten. Kostnaden beräknas till cirka 15 000 kronor.
Figur 1.

Figuren visar en karta över området med markeringar med exempel på där farthinder kan
placeras.

Skickas till
Tf Gata-parkchef
Ekonomiavdelningen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 205

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

205

Dnr 2020/175 059 KS

Porrfilter på samtliga skolor och förskolor i Borgholm föpå datorer och
surfplattor
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchefen att ta fram en kostnadsanalys för möjliga åtgärder i
syfte med att förhindra åtkomst till pornografi på kommunens nätverk och ITenheter.

att

lämna över skrivelsen till utbildningsnämnden för att ta fram en handlingsplan
för att kommunen ska kunna förhindra åtkomst till pornografi i utbildningsförvaltningens verksamheter.

Ärendebeskrivning
I en skrivelse inkommen till kommunen via Ölands kommunalförbund 2020-10-02
önskar representanter från Centerkvinnor Borgholm, Centerkvinnor Mörbylånga, Röda Bönor S-kvinnor Norra Öland Borgholm att Ölands Kommunalförbundet får i uppdrag att se till att samtliga skolor och förskolor i Ölands båda kommuner inför ett filter som blockerar pornografi på skolans egna datorer och surfplattor, alternativt i
kommunernas nätverk, med det snaraste.
Ölands kommunalförbundet lämnade över ärendet till kommunen för att frågan anses beröra kommunens ansvar.
Beslutsunderlag
Ölands kommunalförbunds arbetsutskott 2020-09-11 § 36.
Ölands kommunalförbunds arbetsutskott 2020-09-11 § 36 Bilaga.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser det vara självklart att kommunen ska förhindra åtkomsten till pornografiskt innehåll på sitt nätverk och på kommunalt ägd ITenheter. Dock kan inte kommunstyrelsens arbetsutskott göra en bedömning om åtgärder utan att få en ekonomisk beskrivning om vad kostnaden för olika åtgärder
skulle vara.
Kommunstyrelsen anser att ärendet inte heller kan beredas utan att utbildningsnämnden deltar i beredningen och ser över möjliga åtgärder inom skolans verksamheter som inte ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde.
Skickas till
Centerkvinnor Borgholm
Röda Bönor S-kvinnor Norra Öland Borgholm
Utbildningsnämnden
Kommunchefen
______________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

206

§ 206

Möte om trafikfrågor med Tillväxtchefen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnden tackar för mötet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bjuder in tillvätenhetens chef, tillsammans med gata/park-chef samt mark- och exploateringsstrateg till sammanträdet 2020-12-08 för
att diskutera parkeringsfrågor.
Ärendebeskrivning
Tillvätenhetens chef, tillsammans med gata/park-chef samt mark- och exploateringsstrateg, har bjudits till sammanträdet för att diskuterar pågående trafikärenden.
Dagens sammanträde
På sammanträdet redogör tillväxtchefen för pågående arbete med att lämna förslag
på revidering av kommunstyrelsens delegationsordning för att mer effektivt kunna
besluta i trafikärenden som inte är av större betydelse eller av principiell vikt.
Kommunstyrelsens arbetsutskott meddelar att detta ska tas hänsyn till i beredning
av internbudget för att beslut i trafikärenden som inte är av större betydelse eller av
principiell vikt inte måste lyftas till kommunstyrelsens för finansiering.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 207

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

207

Dnr 2020/189 319 KS

Förlängd tid för uteserveringstillstånd
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

tillåta tillstånd för begagnande av offentlig plats för uteservering under perioden 2020-10-19—2021-02-28. Positiv yttranden ska bara lämnas förutsatt att
verksamhet på uteserveringen är stadigvarande. Tillstånd får inte beviljas om
uteserveringen skapar hinder för framkomligheten och för möjligheten att
snöröja. Tillstånd ska bara beviljas om ansökan i övrigt tar hänsyn till tillämpliga bestämmelser i kommunens uteserveringspolicy.

att

yttrande om tillstånd för begagnande av offentlig plats för uteservering under
perioden 2020-10-19—2021-02-28 ska lämnas efter samråd med gata/parkchef.

Begagnande av offentlig plats för uteservering kräver fortsatt beviljat tillstånd av polisen.
Ärendebeskrivning
Tillföljd av restriktionerna som införts till följd av rådande pandemi (COVID-19) har
lokala näringsidkare utryckt en önskan om att få möjlighet att ha serveringsställen
öppna utöver den perioden satt i uteserveringspolicyn antagen av kommunfullmäktige 2019-03-18 § 57, det vill säga efter 2020-10-31.
Bedömning
För att underlätta för kommunens näringsidkare att bedriva sina verksamheter under
rådande omständigheter finns det behov av att underlätta för dem att skapa plats för
sina kunder även när rekommendationer och restriktioner om antal och avstånd
finns.
Kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika trafiknämnd, anser samtidigt att dessa möjligheten att ha uteservering även under vinterhalvåret inte får förhindra framkomligheten för trafikanter eller försvåra för boende och kommunen att röja snö vid behov.
Skickas till
Mark- och expolateringsstrategerna
Gata/park-chef
Tillväxtchef för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 208

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

208

Dnr 2018/226 014 KS

Omförhandling samverkansavtal Telia; bredbandsutbyggnad
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

skriftligen säga upp samverkansavtalet från 2013 med Telia.

Ärendebeskrivning
Nuvarande samverkansavtal med Telia signerades 2013. Kommunen och dess bolag förbinder sig att inte anlägga fiberinfrastruktur för annat än kommunens egna
verksamheter. Detta begränsar möjligheterna att hjälpa till vid fiberutbyggnad på
områden som inte är kommersiellt aktuella för utbyggnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-11-06 § 317 att kommunchefen
skulle omförhandla samverkansavtalet med Telia. Efter dialog meddelar Telia att
de inte är intresserade av ett nytt samverkansavtal med Borgholm.
Beslutsunderlag
Samverkansavtal från 2013 med Telia.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 317.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02.
Bedömning
Nuvarande samverkansavtal förlängs automatiskt med två års uppsägningstid. Då
nuvarande samverkansavtal inte efterlevs och Telia inte är intresserade av omförhandling är chanserna för kortare uppsägningstid stora.
Det går inte skriva ett samverkansavtal om inte båda parter vill vara med. Befintligt
samverkansavtal efterlevs inte.
Samverkansavtalet gav oss en bra utbyggnad under perioden 2014 – 2017.
Konsekvensanalys
Bredbandsutbyggnaden påverkas inte av att samverkansavtalet avslutas.
Skickas till
IT-chefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

209

Dnr 2020/168 286 KS

Äskande av medel för akuta investeringsåtgärder Åkerbobadet
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

tilldela kommunstyrelsen tilläggsbudget för akut investering motsvarande
805 000 kronor på Åkerbobadet. Anslaget omfattar inräknat ändrings- och
tilläggsarbete 15% (ÄTA).

att

I samband med renovering tidigarelägga upprustning av ytskikt på inne paneler i bassängen. Kostnaden är bedömd till 200 000 kronor.

att

kommunstyrelsen beviljar driftbudget för ökade avskrivningskostnaderna och
internränta åren 2021- 2051 till fastighetsavdelning på 46 500 kronor per år i
samband med att åtgärderna görs.

Ärendebeskrivning
Bassängen på Åkerbobadet är i akut behov av underhåll. Fastighetsavdelning har
anlitat en teknisk konsult inom Energi-, Miljö- & VVS-teknik för att bedöma skicket.
Konsulten har återkommit med ett åtgärdsförslag vilket beskrivs i Bilaga 1.
Alternativ 1 innebär i korthet att:
-

Den befintliga bassängen behålls.
Ett flöde på 30 kubikmeter per timme sannolikt kvarhålls men inte mer.
Begränsad badbelastning till 15 personer per timme.
Planerad underhållsarbete på inne panel kan genomföras samtidigt
Kostnad 700 000 kronor.
Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående
arbete som innebär + 15 % av kostnaden.
- Genomförandetid 6 veckor
Alternativ 2 innebär i korthet att:
-

Justerandes sign

Ny bassäng i rostfritt stål monteras i den befintliga bassängen.
Ett flöde på 40 kubikmeter per timme upprätthålls.
Badbelastning uppgår till 20 personer per timme.
Bassängvattnet får bättre kvalité tillföljd av ett förbättrat flöde
Kostnad 3 200 000 kronor.
Ändringsarbete tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligen annan natur än dessa, samt avgående
arbete som innebär + 15 % av kostnaden.
Genomförandetid 20 veckor

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

209

Beslutsunderlag
Åtgärdsförslag för Åkerbobadets inomhusbassäng - Teknisk konsult inom Energi-,
Miljö- & VVS-teknik.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-06.
Bedömning
Alternativ 1 förordas då genomförandetiden är betydligt kortare och bassängen får
en ökad livslängd.
Konsekvensanalys
Åkerbobadet är byggt 1974.
Teknikdelarna i badhuset har passerat sin tekniska livslängd och måste nu ersättas
för att kunna hålla badanläggningen öppen.
Konsekvens om ingen av alternativen i Bilaga 1 genomförs omgående är att Åkebobadet måste fortsätta att hållas stängt.
Omprioritering inom befintlig investeringsram är inte möjlig då flertalet projekt är
pågående och beräknas uppnå sitt budgetutrymme för 2020.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 210

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

210

Dnr 2011/208 559 KS

Möte om Byxelkroks hamn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Utbyggnaden av hamnen i Byxelkrok och byggnationen av brygga vid södra piren
förbereds. Av den anledningen har projektets seniorkonsult meddelat önskemål om
att få presenterar statusen på projektet.
Dagens sammanträde
Seniorkonsult för projektet informerar om de förväntade kostnaderna för resterande
del av projektet tillsammans med planer för hamnen i Byxelkrok.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

211

§ 211

Möte med Polisen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för mötet.
Ärendebeskrivning
Kommunen har fått en förfrågan att träffa lokalpolisen tillsammans med lokalpolisområdeschef för att föra diskussion flera ämnen.
Dagordningen för mötet består av en presentation av:
-

Lokalpolisens problembeskrivning,
Hur omvärldshändelser påverkar polisen och kommunen,
Den nationella, regionala och lokala lägesbilden
Framåtblickande bedömningar
Strategi för att möta problembilden
Strategisk lägesbild.

Dagens sammanträde
Under mötet lyfts bland annat följande:
-

-

Polisen understyrker att alla aktörer bör ta höjd för att begränsa överspill av
brottslig aktivitet till andra kommuner och områden.
Strategiska samverkan i Polisens regi utgår från av evidensbeprövad brottsprevention
o Gransamverkan
o Medborgarlöften
o Trygghetsvandringar/medborgarmöten
o ”Broken windows”-teorin om snabb hantering.
Nya fortsättningar för samverkan kan komma att förändras framöver om ny socialtjänstlag och ANDT-strategi antas och om en mötespunkt för en områdessamverkan etableras i Kalmarsund.
Polisens ser möjligheter för kommuner att inkludera brottsförebyggande perspektiv och god trafikplanering i samhällsplanering för att minska brott och olyckor.

Skickas till
Säkerhetsskyddschef för kännedom
Samhällsplaneraren för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

212

§ 212

Möte med kommunal sektion Öland
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott tackar för mötet.
Ärendebeskrivning
Fackförbundet Kommunal sektion Öland har bett om ett möte med Borgholms kommun för att diskutera vissa frågor. Frågor som innan sammaträdet aviserats om att
sektion Öland önskar diskutera består av Heltid som norm, delade turer och schemaläggning.
Dagens sammanträde
På dagens sammaträde presenterar Kommunal sektion Öland presenterar följande
förslag på dagordning:
-

Löner
Delade turer till 2020-12-31
Budget till mer personal inom vård skola och omsorg
Schemaläggning TimeCare,
Arbetsskor
Arbetsjackor
P-platser vid Ekbacka
Beredskapslager av material inför eventuellt kommande pandemier
Nytt äldreboende

Kommunal sektion Öland tydliggör sin ståndpunkt i frågor som dagordningen för dagens möte berör. Kommunstyrelsens redogör för kommunens beredning av ärenden
som dagordningen för dagens möte berör.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

213

§ 213

Möte med HR-chef
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalnämnd tacka för informationen.
Ärendebeskrivning
HR-chefen har bjudit till dagens sammanträde för att redogöra för kommunens verkställande av beslut om Heltid som norm.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 214

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

214

Dnr 2019/91 291 KS

Styrgruppsmöte; Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott 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 Projekthuset i Kalmar AB bjudits in att delta för att
diskutera kommande arbete.
Beslutsunderlag
Protokoll från föregående möte.
Dagens sammanträde
På dagens sammanträde presenterar Projekthuset i Kalmar AB tidsplan för projektet
och projektets gång.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 215

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

215

Dnr 2019/69 041 KS

Delårsbokslut 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna delårsbokslut 2020.

Ärendebeskrivning
Resultatet för kommunens uppgår till +40,1 miljoner kronor och den totala budgetavvikelsen är +30,7 miljoner kronor. Socialnämnden och kommunstyrelsen visar
en negativ budgetavvikelse för perioden. Den totala budgetavvikelsen reduceras
av det som återfinns på finansförvaltningen och övriga nämnder och styrelser.


Prognosen för kommunens resultat +46,6 miljoner kronor består av det
budgeterade resultatet +13,8 och budgetavvikelsen +32,8 miljoner kronor.
 Likvida medel för delåret är 38,1 miljoner kronor, vilket är en ökning med
16,5 miljoner kronor sedan december 2019. Prognosen för 2020 är 31,8
miljoner kronor.
 Genomförda investeringar för perioden januari till augusti uppgår till 35,4
miljoner kronor. Prognosen för 2020 är 51,5 miljoner kronor.
Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 7 procent. Generellt brukar ett
resultat om 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.
Beslutsunderlag
Delårsbokslut 2020.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 216

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-13

216

Dnr 2020/177 KS

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige
att

anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

att

förvärva 271 aktier i Kommunassurans Syd AB för 466 391 kronor.

att

godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB.

att

finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel.

Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har till kommunstyrelsens arbetsutskott lämnat förslag på en
effektivisering av försäkringslösningen för kommunen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB, 2020-09-22,
bilaga 1.
Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 2.
Aktieägaravtal för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 3.
Ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB, bilaga 4.
Bedömning
Vid en jämförelse av kommunens nuvarande kommunförsäkring med den prisindikation som kommunen erhållit från Kommunassurans Syd Försäkrings AB, gör
kommunledningsförvaltningen bedömningen att Borgholms kommun får en kostnadsminskning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott delar förvaltningens bedömning.
Konsekvensanalys
Kostnadsminskning beräknas till129 000 kronor om året jämfört med dagens premier om kommunen blir delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB. Utöver
den lägre premien ger även Kommunassurans Syd Försäkrings AB återbäring på
30 % av icke förbrukad premie, det vill säga upp till 14 % av erlagd premie och därtill lämnar bolaget avkastning på aktierna. Enligt de senaste årens skadeutfall skulle detta kunna innebära en återbäring på 69 000 kronor. Borgholms kommuns totala premiekostnad kommer vid beslut uppgå till 490 000 kronor. Upplägget förutsätter bland annat ett aktivt och organiserat skadeförebyggande arbete.
Justerandes sign
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Kommunassurans Syd Försäkrings AB erbjuder enbart försäkringslösningar för sina ägare. Det innebär att en förutsättning för att Borgholms kommun skall få del av
Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s erbjudande är att Borgholms kommun
först blir medlem.
Kommunens nuvarande avtal för kommunförsäkringen löper till den 31 december
2020. Det är således först från och med 1 januari 2021 som kommunen kan ha
Kommunassurans Syd Försäkrings AB som försäkringsgivare.
För att bli delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB krävs att Borgholms
kommun förvärvar aktier som motsvarar 2,5 procent av kommunens invånarantal.
Den 1 januari 2020 var antalet invånare 10 839, vilket medför att antalet aktier blir
271 stycken. Priset bestäms av aktuellt värde på bolaget, vilket för närvarande ger
ett pris på 1 721 kronor per aktie. För att Borgholms kommun skall bli medlem
krävs således att kommunen förvärvar aktier motsvarande 466 391 kronor, ett pris
som gäller året ut.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2020/178 045 KS

Angående inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk
förening
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

Borgholms kommun till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”)
ska inbetala ett insatsbelopp om 1 068 100 kronor samt att kommunstyrelsen
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

att

kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som
krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 4 272 400 kronor per invånare.

att

kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

att

Borgholms kommun ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns
tillgängligt för Föreningen vid förfrågan.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar
till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och
finansiella institutioner.
Beslutsunderlag
Inbetalning av kapitalinsats
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att
delta med en tilläggsinsats.
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Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner
och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats
(kronor per
invånare)

Kapitalinsats
(kronor per
invånare)

(kommun)

(region)

2020

900

180

2021

1 000

200

2022

1 100

220

2023

1 200

240

2024

1 300

260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Bedömning
Genom att Borgholms kommun ökar sin kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk
förening möjliggörs och underlättas framtida upplåning i kommun koncernen.
Konsekvensanalys
Borgholms kommun kommer behöva reservera de årliga insatskapitalinbetalningarna motsvarande 1 068 100 kronor. Detta har endast en årlig likviditetspåverkan.
Skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2020/23 041 KS

Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 och taxor 2021
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

skattesatsen 2021 blir oförändrad 21,58 kronor per hundra kronor.

att

anta förändringar av samt tillkommande taxor och avgifter för år 2021.

att

anta Årsplan med budget 2021 samt plan för år 2022-2024.

att

anta föreslagen investeringsram för år 2021 och föreslagna projekt samt investeringsplan för 2022-2025.

att

delegera till kommunstyrelsen att prioritera inom de godkända investeringsprojekten.

att

delegera till kommunstyrelsen att göra eventuella ombudgeteringar av driftoch investeringsmedel från 2020 till år 2021.

att

ge kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån det vill säga låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2021.

att

godkänna upplåning avseende långsiktiga investeringar, upp till 40 mkr.

att

delegera till kommunstyrelsen att besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar.

att

borgensavgiften är oförändrad med 0,6 % år 2021.

att

nivå för att räknas som investering ska uppgå till 1 prisbasbelopp.

att

överlämna till kommunfullmäktige att godkänna revisionens förslag till budget
för år 2021.

Ärendebeskrivning
Budgetchefen, tillika tillförordnad ekonomichef, redogör för budgetberedningens förslag till Årsplan med budget 2021 samt plan 2022-2024.
Beslutsunderlag
Förslag till Taxor 2021
Förslag till Årsplan med budget 2021 med plan för 2022-2024 och taxor 2021.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2020/176 003 KS

Policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv
(RUR)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anta policy för god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv
(RUR) som en del av styrdokument Styrmodell antagen av kommunfullmäktige 2018-02-19 § 47.

Ärendebeskrivning
I kommunallagen finns sedan 2013 ett tillägg till det så kallade balanskravet, det vill
säga kravet på att en kommuns intäkter ska överstiga dess kostnader.
Tillägget benämns resultatutjämningsreserv (RUR). Syftet är att en kommun ska
kunna bygga upp en reserv under ekonomiskt goda tider som kan användas under
år med en svagare skatteunderlagsutveckling, enligt den definition för lågkonjunktur som fastställts. Varje kommun som vill tillämpa RUR ska besluta om styrdokument för detta. Riktlinjerna ska enligt beslutet uppdateras varje ny mandatperiod.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
Förslag till policy för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv,
2020-10-08.
Bedömning
Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer det
vill säga kommunkoncernen. Det är fullmäktiges uppgift att besluta om riktlinjer och
mål för god ekonomisk hushållning för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.
För att öka Borgholms kommuns ekonomiska handlingsfrihet i samband med en
lågkonjunktur föreslås förändrade policy för tillämpningen av resultatutjämningsreserven (RUR). Enligt förslaget får Borgholms kommun disponera medlen i resultatutjämningsreserven om balanskravsresultatet är negativt. Detta gäller både i budget och i bokslut.
RUR får tas i anspråk med 60 procent under första året av en lågkonjunktur, max
50 procent av återstående andra året och resterande delen tredje året. Att större
delen av reserven får användas första året beror på att behovet bedöms vara störst
första året och de kommande åren finns större möjligheter att hinna anpassa verksamheten till konjunkturnedgången.
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Verksamhetsutvecklaren
______________
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Dnr 2020/179 332 KS

Upprustning av Köpingsviks lekplats
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

påbörja projektet först efter ett positivt slutbesked från Boverket.

att

budget för projektet sätts till 1 140 000 kronor varav 400 000 kronor är avsatta i 2021 års investeringsbudget och 750 000 kronor omprioriteras i 2021 års
investeringsbudgeten från fritidsanläggningar till lekplatser.

att

ökade driftkostnader för gata/park hanteras i arbetet med kommunstyrelsens
internbudget.

Ärendebeskrivning
För att ansluta historiskt till Köpingsviks renommé som en trakt med mycket fornlämningar och en lång historia med bosättningar sedan vikingatiden.
Lekplatsen utformas som en ”Riddarborg/gigantiskt lektorn” med många lekmöjligheter och funktioner från de allra minsta till vuxna.
Platsen ska ge spännande upplevelser i lekredskapen men också ge möjlighet till
rollspel och spontan teater vilket också kan engagera vuxna i leken.
Platsen för lek är något snålt tilltagen i ytan men bereder ändå så pass mycket utrymme att kunna placera en större anläggning.
Lekutrustningen kommer bestå av:
-

” Riddarborg/gigantiskt lektorn” och tillhörande sittplatser
1 barngunga
Vidskydd med tillhörande sittplatser

Kostnadsbilden ser ut enligt:
Kostnadssamanställning
280 000 kronor
Markarbeten
70 000 kronor
Montering
30 000 kronor
Plantering
50 000 kronor
Material
70 000 kronor
Belysning
490 000 kronor
Lekutrustning
150 000 kronor
ÄTA cirka 15 %
Totalt 1 140 000 kronor
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-08.
Konsekvensanalys
Kommunen har nyligen slutrapporterat bidraget ”Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, som tilldeltas Borgholms kommun år 2018 för lekplatserna
- Bäckmanska parken
- Rosenfors parken
- Södra parken
Bidraget har beviljats på totalt 1 610 962 kronor där 75 % (1 208 221 kronor) redan
betalats ut till kommunen. Resterande 25 % (cirka 400 000 kronor) betalas ut till
kommunen efter att slutredovisningen godkänts. Fastighetsavdelningen bedömer
att slutrapporten innehåller samtliga delar som krävs för att fulla bidraget ska betalas ut.
Till lekplatsen i Köpingsvik föreslår fastighetsavdelningen följande budget- fördelning i 2021 års investeringsbudget:
År 2021 – 400 000 kronor (Resterande bidragsdel 25 % från Boverket)
År 2021 – 740 000 kronor (Omprioriteras från Fritidsanläggningar till Lekplatser under Fritid och Kultur i investeringsredovisningen)
Fastighetsavdelningen föreslår att projektet påbörjas först efter ett positivt slutbesked från Boverket
Fastighetsavdelningen föreslår att Gata/park tillförs ökad drift budget ram på 115
000 kronor per år för underhåll av lekplatsen i Köpingsvik. Kostnaden inkluderar tillsyn, besiktning, underhåll, transporter och materialåtgång som uppstår efter att lekplatsen tagits i bruk.
Fastighetsavdelningen föreslår att Gata/park tillförs ökad budget på 55 000 kronor
år för ökade avskrivningskostnader och internränta.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Parkingenjör
Fastighetsstrateg
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2019/192 048 KS

Utegym i Mejeriviken - del av aktivitetsområde Mejeriviken
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avsätta 300 000 kronor för byggnation av utegym i Mejeriviken

att

bejaka i budgetprocessen 30 000 kronor per år till gata/park för drift och underhåll av gymmet.

Ärendebeskrivning
Som en etapp i beslutet KS2019/129 uppdra tillväxtenheten att utreda förutsättningarna för att göra Mejeriviken till ett allaktivitetsområde och ta fram förslag till utvecklingsplan föreslås ett utegym i anslutning till skatepark och fotbollsplanen.
Utegymmet ska ge möjlighet för flera olika typer av övningar för flera generationer.
Stor vikt i utformningen av gymmet kommer läggas på att det ska finnas något för
alla.
Kostnadssammanställning
Markarbeten

150 000 kronor

Gymutrustning

150 000 kronor

Totalt:

300 000 kronor

Beslutsunderlag
Karta på tilltänkt yta
Bedömning
Träning utomhus, i grupp eller på egen hand är populärt i landet och förutspås vara
en eftertraktad motionsform även framöver. Det finns en efterfrågan på fler utegym
från både fastboende och besökande till Borgholm och det kommer regelbundet in
önskemål till kommunen. Tillväxtenheten arbetar idag med att ta fram en plan för
ett aktivitetsstråk mellan Badhuset till Sjöstugans badplats. En plats för rekreation
och fritidsaktiviteter för alla åldrar.
Området tillåter ditresande med både cykel och bil. Bra parkeringsmöjligheter finns
både vid fjärrvärmeverket, busstationen och badplatsen.
I förslaget till placering tänker vi att i anslutning till den tänkta elljusspåret placera
gymmet.
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Konsekvensanalys
För medborgare kan utegym vara en viktig mötesplats och möjlighet till gratis träning.
Ekonomiska konsekvenser. Ett utegym beräknas kosta cirka 300 000 kronor i anläggningskostnader och därpå tillkommer drift- och underhållskostnader beräknade
till cirka 30 000 kronor per år.
Utbrottet av COVID-19 har gjort att befolkningen fått ändra sina vanor för att minska smittspridning. Efterfrågan på möjligheter att motionera, umgås och utföra andra
aktiviteter utomhus har ökat under våren 2020.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
______________
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Dnr 2020/48 299 KS

Möte med BTE AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för ett gott möte.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden 2018-01-31 § 7 informerade kommunstyrelsens arbetsutskott 201803-13 § 84 om ett behov av servicelägenheter för LSS och andra verksamheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att uppdra fastighetsavdelningen att ha
detta i beaktning och kontakta socialnämnden/-förvaltningen innan försäljning av bostadsrätter.
Kommunfullmäktige 2019-10-21 § 196 godkände försäljningen av resedan 11 enligt
framförda villkor. Bolaget uppmanas att Resedan 11 ska bebyggas med hyresrätter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska möta BTE AB för att diskutera bygget av hyresrätter på resedan och fortgången av planerarna att bygga LSS-boende.
Dagens sammanträde
BTE AB informerar på ärendets gång och att socialförvaltningens verksamheter och
BTE AB inte lyckats finna en lösning som tillgodoser boarea och pris.
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser fastighetsförvaltningens uppdrag i ärendet
uppfyllt och tackar parterna för sitt arbete.
Skickas till
Socialnämnden
Fastighetsavdelningen
______________
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