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§ 239

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

239

Dnr 2020/195 330 KS

Byggnation av bryggor vid Sjöstugan och Klinta
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avsätta 3 100 000 kronor (inklusive 10 % ÄTA) för att ersätta Simskolebryggan vid Sjöstugans badplats med en permanent brygga 2021.
Utrymme tas ur investeringsbudget 2021, omfördelning från investeringsbudgetpost Affärsplan Hamnar 2021.
Ärendebeskrivning
Simskolebryggan vid Sjöstugans badplats är i behov av utbyte.
Förvaltningen har därför lämnat förslag om att den gamla bryggan byts till
en ny permanent brygga. Kommunen har tillstånd att utföra vattenarbete
av länsstyrelsen till och med 2021-11-06.
Förslag på ny brygga får en längd om cirka 100 meter och en bredd på cirka 3 meter (befintlig brygga är cirka 80 meter lång och 2 meter bred).
Beslutsunderlag
Tjänstskrivelse, 2020-11-09.
Bedömning
Satsningen ansluter till det rekreationsområde som är under uppbyggnad i området
kring Kapelludden, Mejeriviken och Sjöstuga. Området ansluter till övriga aktiviteter
i Borgholms stad.
Konsekvensanalys
Efter utbyte av brygga har förvaltningen en långsiktig, ekonomisk och fysisk hållbar
lösning.
Bedömning av kostnader, drift och underhåll bedöms vara som följande:
Gammal brygga:
-

Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år.
Upp och nertagning av brygga samt utbyte av skadade pålar cirka 300 000 kronor till 600 000 kronor per år (beroende på skadade pålar).
Underhåll cirka 20 000 kronor per år.
Teknisk livslängd är förbrukad.

Ny brygga:
-

Justerandes sign

Drift (tillsyn, skötsel) cirka 15 000 kronor per år.
Underhåll cirka 5000 kronor per år.
Teknisk livslängd: 20 år.

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Tillväxtchefen
Gata/park-chefen
Hamnchefen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

240

Dnr 2020/155 214 KS

Initiering av detaljplan Borgholms hamn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram detaljplan för Borgholms
hamn.
att

godkänna start-PM för detaljplan Borgholms yttre hamn.

Ärendebeskrivning
Planarbetet avser att realisera de planer som finns på att förvandla Borgholms yttre
hamn till en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och attraktiva offentliga platser.
Kommunstyrelsen beslutade 2003-01-15 att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att i samråd med kommunens plangrupp påbörja arbetet med ett planprogram
för yttre hamnen i Borgholm. Ett planprogram för Borgholms yttre hamn antogs
2004, varefter en detaljplan påbörjades. Denna detaljplan kom dock aldrig att avslutas eller antas eftersom ingen exploatör för området fanns. Ärendet avslutades
2012.
År 2014 tecknades en avsiktsförklaring mellan PEAB och Borgholms kommun, vilken har förlängts och löper ut 2020-12-31. Intentionen som uttrycks i avsiktsförklaringen är att den ska ersättas av ett exklusivt markanvisningsavtal mellan PEAB
och kommunen om det föreligger förutsättningar för en kommersiell exploatering av
hamnområdet.
Kommunens vilja är att det byggs bostäder och verksamheter i hamnen varför detaljplanearbetet nu åter startas upp.
Syftet med detaljplanen är att ersätta gällande detaljplaner för att uppföra havsnära
bebyggelse, i huvudsakligen flerbostadshus samt verksamhetslokaler. Syftet är
även att skapa en levande stadsmiljö med nya offentliga platser i form av parker
och torgytor. En hamnpromenad som kopplar yttre hamnen till omkringliggande
kust- och hamnområden och Storgatan är ett huvudgrepp i planen. Stadsdelen Yttre hamnen ska ses som en utvidgning av Borgholms centrum.
En preliminär beräkning av antalet bostadsenheter har uppskattats till cirka 300.
Beslutsunderlag
Start-PM Borgholms yttre hamn, 2020-10-22.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-30.
Bedömning
Framtagandet av en detaljplan är förutsättningen som krävs för att kunna vidareutveckla och bebygga Borgholms hamn.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut skickas till
Plansamordnare
Tillväxtchefen
Miljö- och byggnadsnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

241

Dnr 2020/192 311 KS

Yttrande om hastighetsberänsning del av väg 925 genom Åkerby
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnde beslutar
att inte tillstyrka ansökan om hastighetsbegränsning då väg 925 har en viktig
funktion som pendlarstråk för boende på Ölands östra sida.
att

rekommendera att utfartsspegel/trafikspegel monteras vid utfarten och skylt
om dold utfart monteras norr om utfarten.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län hemställer i remiss 2020-10-26 om kommunens yttrande över inkommen ansökan om hastighetsbegränsning på del av väg 925 genom
Åkerby till 40 km/tim senast 2020-11-23.
Beslutsunderlag
Remiss; Förslag om nya lokala trafikföreskrifter gällande hastighets begränsning
på del av väg 925 i Åkerby, 2020-10-28.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-29.
Bedömning
Väg 925 är pendlarstråk till och från Kalmar och Färjestaden för de boende på
Ölands östra sidan och ytterligare hastighetsbegränsning skulle förlänga pendlartiden för dessa.
På Ölands Bäckvägen, som är den väg som har utfart mot 925 på den aktuella
platsen, finns cirka tio fastboende hushåll. Ölands Bäckvägen har även anslutning
mot Vanserumsvägen som i sin tur har anslutning mot väg 925 på två olika håll.
Hastighetsbegränsning till 50 km/tim finns redan i dag på väg 925 i anslutning till
kyrkbyarna; Gärdslösa, Långlöt, Runsten samt vid korsningen i Störlinge.
Hastighetsbegränsningen 40 km/tim har i kommunen använts som tätortshastighet,
till vilket Åkerby inte kan räknas.
Beslut skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10

242

Dnr 2020/23 041 KS

Information - Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021 med budget
2021 samt plan 2022-2024
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ska besluta om verksamhetsplan med budget efter kommunfullmäktige beslutat om budget. Tillförordnad ekonomichef ska redovisa om förvaltningens arbete med att ta fram förslag till verksamhetsplan 2021 med budget 2021
samt plan 2022-2024.
Dagens sammanträde
Tillförordnad ekonomichef redogör för arbetet och kommunstyrelsens arbetsutskott
får möjlighet att ställa frågor.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

243

Dnr 2019/25 012 KS

Uppföljnings - och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden
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 2020-09-8 § 185 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; socialnämnden.
Checklista.
Dagens sammanträde
Av diskussionen framgår bland annat:
-

-

-

Det aktuella läget för socialnämndens verksamheter i pågående pandemi.
Folkhälsomyndigheten förväntas avråda individer att umgås med personer som
inte tillhör det egna hushållet. Eftersom det pågår en ökad smittspridning i samhället anses det vara nödvändigt att begränsa antalet utomstående i omsorgens lokaler.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och socialnämndens arbetsutskott är eniga om
att stänga kommunens alla vård- och omsorgsboende för besök med omedelbar
verkan, fram till 2020-12-08. Eftersom ärendet anses brådskande kommer socialnämndens ordförande fatta beslutet.
Ordförande för till protokollet att kommunen framför ett stort tack till vård- och
omsorgspersonalen för deras insatser under pandemin.

I övrigt diskuteras socialnämndens verksamhet utifrån utskickad checklista.
Beslut skickas till
Socialnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10

244

Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten angående pågående pandemi
Ärendebeskrivning
Kommunchefen ska under dagens sammanträde redogöra för de senaste uppgifterna från krisledningsstaben om pågående pandemi.
Krisledningsstaben aktiverades 2020-10-26 med anledning av den ökade smittspridningen av COVID-19 i regionen.
Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om de senaste och förväntade rekommendationerna från
regeringen, folkhälsomyndigheten och regionen samt för åtgärder som kommunen
vidtar för att minska smittspridningen i samhället och i kommunens verksamheter.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

245

Dnr 2020/199 026 KS

HR-chefen: Redovisning av Medarbetarundersökning 2020
Ärendebeskrivning
HR-chefen ska redogöra för Medarbetarundersökning 2020 i sen helhet och, på
begäran, för enkätsvaren om ledarskap i synnerhet.
Medarbetarundersökningen 2020 skickades till 960 medarbetare, varav 755 svarade (svarsfrekvens var 78,6%).
Undersökningen visar inga stora förändringar jämfört med senaste medarbetarundersökningen (2018). Den största förändringen är att ledarskapet skattas högre i
årets mätning.
Dagens sammanträde
HR-chefen redogör för medarbetarundersökningen och att resultatet kommer att
analyseras av enheterna med bistånd från HR-avdelningen för att få fram handlingsplaner i syfte att förbättra verksamheterna.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

246

Dnr 2019/26 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden
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 2020-06-09 § 147 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2019-2022; utbildningsnämnden och styrgruppen.
Checklista.
Dagens sammanträde

Diskussionen utgår från checklistan som i förväg skickats till förvaltningschefen. Av diskussionen framgår bland annat:
En redogörelse för följande aktuella större projekt:
- Åkerboskolan.
- Skogsbrynet tillbyggnad.
- utbyggnad Runsten.
- Elevhälsoutbildning chefer och medarbetare.
- Samverkan ungdomsfrågan med socialförvaltningen, förebyggande teamet och utbildningsförvaltningen.
- Vidareutveckling.
- Förvaltningsflytt.
- utveckla kvalitetsarbetet genom Stratsys.
- Ny lärplattform InfoMentor sjösatt och implementerat i Grundskolan. Förskolan går in efter årsskiftet.
Sjukfrånvaron
Pandemin påverkar utbildningsförvaltningen mycket och en frånvarotopp var
redan i september. Sen har det varit lugnare, men en ny topp befaras framöver och förvaltningen försöker vara så proaktiv som möjligt. Åtgärder inkluderar skyddsutrustning till förskolan och anpassningar i alla verksamheter.
För att minska sjukfrånvaron arbetar kommunen med att stödja verksamheterna för att minska belastningen på chefer och verksamhet. Det finns en kollegial samtalsgrupp kring stress.
Utveckling i verksamheten
Utbildningsnämnden ser utmaningar för kommunen i att kunna rekrytera behörig personal i de specialiserade delarna av verksamheterna, som exempelvis: skolpsykolog, skolsköterska, specialpedagoger med flera.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

246

Kommunens placering i lärarförbundets ranking har förändrats. Dessa förändringar kan få effekter på hur nämnden arbetar.
Det mesta just nu handlar om hantering av pandemin och dess effekter. Att
klara den obligatoriska skollagsstyrda verksamheten samtidigt som verksamheten ska säkra miljöerna för barn, elever och medarbetare. Det är utan tvekan det helt avgörande just nu.
Måluppfyllnad
Utbildningsnämnden räknar med att nå de kommunala målen i de flesta delarna. När det gäller läroplanerna så var betygsresultaten vårterminen 2020
mycket goda trots pandemin.
Uppföljning av internkontroll
Frånvaroregistrering kopplas till InfoMentor, likaså säker inloggning. För verksamheten och personal är systemet smidigare än tidigare system gällande
uppföljning, frånvaro och närvaro. Årets kontrollpunkter är avklarade.
Nästa års punkter blir: Säker kommunikation med vårdnadshavare och rutiner vid elevfrånvaro.
Ekonomisk uppföljning
De ekonomiska svängningarna har varit stora på grund av flera delar. Förutom utomstående delar, så som pandemin, så ser nämnden en ökning som
är stor inom skolskjutskostnaderna. Prognosen pekar på ett litet underskott
men rektorerna arbetar för att hämta hem underskottet så ett nollresultat kan
uppnås. Lönerevisionens nivå påverkar resultatet då en större procentsats
var budgeterad än vad som förväntas användas. Dock finns det en varning
för ökade COVID-19-kostnader.
Nämndens medskick till kommunstyrelsen
De politiska prioriteringarna blir avgörande för kommunens barn och ungdomar samt attraktiviteten för barnfamiljer att flytta till Borgholm framöver. Då
kvalitén i utbildningen är god och om den ska fortsätta vara det så krävs även
goda förutsättningar framöver. Om inte de resurser som behövs finns kommer en omstrukturering av verksamheten att behövas.
Utbildningsnämndens planerade budgetram 2022-2024 beslutas i kommunfullmäktige i november och den föreslagna ramen innebär behov av större
förändringar från och med januari 2022.
Beslut skickas till
Utbildningsnämnden för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-11-10

247

Dnr 2019/91 291 KS

Styrgruppsmöte - Projekt nybyggnation Åkerboskolan
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 235 Projekt nybyggnation Åkerboskolan.
Dagens sammanträde
Fastighetschefen redogör för förändringar i tidsplanen till följd av att nybyggnationens etapp 1 och 2 kan slås ihop.
I samband med översynen av tidsplanen har arkitekterna kommit med ett förslag att
flytta placeringen cirka 5 meter söder, vilket även är kostnadsbesparande då bland
annat fjärrvärme-och dagvattenledningar inte behöver flyttas. Förslag till förfrågningsunderlaget förväntas vara klart till 18 november. Ett extra kommunstyrelsesammanträde kommer att kallas till för att godkänna underlaget. Även utbilningsnämndens arbetsutskott kommer kallas till sammanträdet.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-11-10

248

Dnr 2020/204 028 KS

Arbetstidsregler för administrativ personal
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar
att
upphäva kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1998-12-21 § 23.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 1998-12-21 § 23 att reglera arbetstiden
för administrativ personal. Sedan dess har kommunen tagit fram ett lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid som senast reviderades 2019-03-18 av HR-chefen på
delegation (godkänt av kommunstyrelsen 2019-03-26 § 48). Eftersom reglerna har
blivit inaktuella lyfts dem av personalutskottet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 1998-12-21 § 23.
Beslut skickas till
HR-avdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2020-11-10

249

Dnr 2020/59 KS

Ersättning för lunch för gymnasieelever som har fjärrundervisning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att
godkänna att Kalmarsunds gymnasieförbund betalar ut 75 kronor per dag
och elev i årskurs 2 och 3 för lunch de dagar de har fjärrundervisning fram till
och med 2020-12-18.
att

Borgholms kommun står för 26 kronor per dag och elev som är skriven i
Borgholms kommun för lunch villkorat att Kalmarsunds gymnasieförbund betalar 49 kronor. Beslutet gäller till och med 2020-12-18.

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds gymnasieförbund betalar ut 49 kronor per dag till de elever som har
fjärrundervisning för att köpa lunch, istället för att de ska äta lunch på skolorna.
Kommunen har fått fråga om att, tillsammans med övriga medlemskommuner i förbundet, addera 26 kronor så det blir 75 kronor. Detta bedöms räcka till en dagens
lunch där man bor eller till en livsmedelsbutik och handla ingredienser till lunchen.
Förslaget är att gymnasieförbundet betalar ut en ersättning på 75 kronor per dag
och elev och att kommunerna får en faktura i efterhand på de 26 kronor per dag
och elev skriven i kommunen. De som inte har fjärrundervisning erbjuds fortsatt
lunch som vanligt.
Bedömning
Beslutet påverkar en liten del av eleverna då årskurs 1 inte har fjärrundervisning.
Det innebär alltså att beslutet påverkar årskurs 2 och 3 som delvis fjärrundervisas
varannan vecka.
Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Kalmarsunds gymnasieförbund
Övriga medlemskommuner
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

