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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 223

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 223 Dnr 2020/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av dele-
gationsbeslut

Ärendebeskrivning
Kommunchefen informerar om kommunens arbete och läge.

Dagens sammanträde
Kommunchefen informerar om bland annat:

- Pågående pandemi
o Kommunchefen har aktiverat krisledningsstaben för att möta den ökade 

smittspridningen.
o Kommunstyrelsens ordförande informerar att kommunen är beredd på 

att aktivera krisledningsnämnden om så krävs. Det anses inte vara nöd-
vändigt i dagsläget. 

o Fullmäktiges partiers gruppledare kommer att informeras om läget.
- Återrapportering av uppdrag om översikt av organisationen av den tekniska för-

valtningen och koncernorganisationen (kommunen och Borgholm Energi AB). 
o Kommunchefen förbereder förslag om ökad samerkan och eventuell ge-

mensam organisering av vissa stödfunktioner. Ett förslag kommer att 
presenteras senast i december.

o Organisationen av de tekniska funktionerna inom kommunledningsför-
valtningen ses över och förslag kommer att lämnas i december.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 224

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224
Möte med Ölands Utbildningscenter och enhetschef för arbetsmark-
nadsenheten

Ärendebeskrivning
Rektor för Ölands Utbildningscenter tillsammans med chef för arbetsmarknadsen-
heten har bjudits till dagens sammanträde för att informera om Ölands Utbild-
ningscenters verksamhet och finansiering.

Dagens sammanträde
En dialog förs om verksamhetens förutsättningar.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 225

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 225 Dnr 2020/160 106 KS

Godkännande av enkätfrågor för undersökning av delårsboende

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna enkätfrågorna med följande ändringar:

Ordet ”Öland” i samtliga frågor det förekommer ändras till ”Borgholms kommun”; och 
att svarsalternativen i fråga 5 ändras till: Ja; Nej, och har erbjudits; och Nej, men har 
erbjudits och tackat nej.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-08 § 179 beslutade att ge kommunche-
fen i att presentera en plan för genomförande av en upplevelseenkät av 
delårsboende i kommunen. Enkätens syfte ska vara att belysa hur kommu-
nens service upplevs, hur de svarande upplever kommunens utveckling och 
vad kommunen bör fokusera på för att för en större inflyttning. Planen ska 
även ha en genomförandekostnad.

Till dagens sammaträde redovisas en plan genomförande av enkät till 
delårsboende samt förslag till enkätfrågor. Förslaget består av att kommu-
nen skickar ett vykort till delårsboende med en hänvisning till en digital en-
kät som publiceras via kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Förslag - Vykort utskick, 2020-10-26.
Enkätfrågor ställda 2013.
Förslag - Enkätfrågor till undersökning av delårsboende, 2020-10-26.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till förlaget med följande ändringar:

Ordet ”Öland” i samtliga frågor det förekommer ändras till ”Borgholms kommun”; och 
att svarsalternativen i fråga 5 ändras till: Ja; Nej, och har erbjudits; och Nej, men har 
erbjudits och tackat nej.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsen stödjer Ilko Corkovic förslag till beslut.

Beslut skickas till
Verksamhetsutvecklaren
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 226

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 226 Dnr 2020/193 048 KS

Ansökan om bidrag till studiecirkel Tillsammans mot ensamhet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppmana SPF Nordöland att komplettera bidragsansökan med en beskrivning 

av vad bidraget är menat att finansiera. 

Ärendebeskrivning
SPF Nordöland har i skrivelsen inkommen 2020-10-28 ansökt om ekonomiskt stöd 
in 100 000 kronor för omkostnader i samband med genomförande av studiecirkeln 
”Tillsammans mot ensamhet”. I skrivelse beskrivs flera aktiviteter som föreningen 
planerar att genomföra. 

Beslutsunderlag
Ansökan, 2020-10-28.
Beskrivning av studiecirkeln, 2020-10-28.

Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att syftet är behjärtansvärt. Dock finns det 
risker med aktiviteter som kräver fysisk närvaro av flera personer, särskilt de i risk-
grupper. Kommunstyrelsens arbetsutskott ser positivt på projektet och att det ge-
nomförs när det innebär färre risker. 

Beslut skickas till
SPF Nordöland
Socialnämnden för kännedom
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 227

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 227 Dnr 2020/185 009 KS

Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Borgholms kommun fortsatt ska delta i Glokala Sverige från 2021.

att utse Staffan Larsson till politisk representant för kommunens medverkan i 
projektet.

att ge kommunchefen i uppdrag att utse en tjänsteperson till kontaktperson för 
kommunens medverkan i projektet.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun och Mörbylånga kommun blev 2019-01-18 antagna till projek-
tet Glokala Sverige. Projektet stöttar, stimulerar och engagerar, genom Sveriges 
Kommuner och regioner och Svenska FN-förbundet, landets kommuner och regio-
ner i arbetet med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Som 
deltagare i projektet har Borgholms kommun erbjudits att fortsatt delta i projektet 
2021.

Det fortsatta deltagandet i Glokala Sverige gäller från 2021 och så länge Glokala 
Sveriges verksamhet fortsätter, såvida kommunen inte aktivt väljer att avsluta del-
tagandet.

Beslutsunderlag
Epost: Fortsätt ert deltagande i Glokala Sverige från 2021!, 2020-10-14.
Erbjudande om fortsatt deltagande i Glokala Sverige från 2021, 2020-10-14.
Bedömning
Med deltagandet erbjuds tillgång till Glokala Sveriges webbportal med kommunika-
tionsstöd för deltagare, använda Glokala Sveriges logotyp tillsammans med kom-
munvapnet, samt mallar för pressmeddelanden och annan kommunikation om 
kommunens deltagande, med mera. Eftersom kommunen är nöjd med sitt delta-
gande och får tillgång till material och andra förmåner anser kommunstyrelsens ar-
betsutskott att kommunen fortsatt ska delta i Glokala Sverige. 

Konsekvensanalys
Beslutet innebär inga nya ekonomiska förbindelser. Kostnader som kan uppstå kom-
mer att göra det i och med visst innehåll i projektet och kommer att vara frivilliga. 
Beslut skickas till
Miljöstrategen
Kommunchefen
Glokala Sverige-teamet, Svenska FN-förbundet
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 228

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228 Dnr 2020/159 109 KS

Motion: Kommunägda bostäder ska endast kunna tilldelas personer 
folkbokförda i kommunen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att bifalla motionen att alla hyresavtal för kommunägda bostäder omedelbart 

kompletteras med följande klausul ”att hyresgästen måste vara folkbokförd 
på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund som hyresgäs-
ten folkbokför sig på annan adress.”.

att uppmana Borgholm Energi AB att fatta likalydande beslut om folkbokförings-
krav i hyresavtal för bolagets hyresbostäder.

Ärendebeskrivning
Carl Malgerud (M) föreslår följande i motion inkommen 2020-09-14:

att omedelbart införa en klausul i alla hyreskontrakt att hyresgästen måste vara 
folkbokförd på lägenheten och att hyreskontraktet förfaller i samma stund 
som hyresgästen folkbokför sig på annan adress.

att uppdra åt styrelsen i [Borgholm Energi AB] att införa samma klausul.

Kommunfullmäktige lämnar 2020-09-14 § 131 motionen till kommunstyrelsen för 
beredning.

Beslutsunderlag
Motionen.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-16. 

Bedömning
Av Jordabalken 12 kap 42 § framgår att hyresvärden kan lägga in krav på folkbok-
föring i hyresavtal. Dock framgår av beslutade domar, att även om ett sådant krav 
finns, krävs det mer än att inte vara folkbokförd för att man ska kunna bli uppsagd 
på grund av detta. 

Då kommunen redan i dag har folkbokföringskrav vid uthyrning, dock inte inskrivet i 
hyresavtalet, skulle ett införande av begärd klausul inte ändra något i sak. 

Kommunfullmäktige bör uppmana Borgholm Energi AB att fatta ett likalydande be-
slut.
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 229

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229 Dnr 2020/191 107 KS

Information: Borgholm Energi Affärsplan 2021 - 2024

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Borgholm Energis styrelse 2020-10-21 § 75 antog affärsplan för sin verk-
samhet för 2021-2024. 2020-10-27 lämnades den till kommunen för känne-
dom. 

Affärsplanen beskriver bolagets huvudaktiviteter, strategiska prioriteringar 
och övergripande mål samt belyser samtliga affärsområden. Affärsplanen är 
tillsammans med bolagsordning och ägardirektiv bolagets viktigaste styrdo-
kument och fundament. Affärsplanen ska revideras årligen. 

Förslag till Affärsplan 2021 - 2024 presenterades på bolagsstyrelsemöte 
2020-09-24 och bolagsstyrelsens synpunkter har beaktats i uppdaterat do-
kument. Budget 2021 samt prognos för 2022 – 2024 har presenterats för 
presidiet och finns presenterat i den nya Affärsplanen, vilken bifogas för bo-
lagsstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag
Affärsplan 2021 – 2024 Borgholm Energi.
Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 75 Affärsplan 2021 – 2024.

______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 230

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230 Dnr 2020/190 KS

VA-taxa 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige
att anta VA-taxa för år 2021 enligt förslag.

Ärendebeskrivning
Förslag till VA-taxa 2021 presenteras på styrelsemötet. Beslutsdokumenten 
innehåller VA-taxa 2021 samt dokument som beskriver hur typkunderna på-
verkas av höjningen gällande brukningsavgifterna. 

Typkunders påverkan
Förändringen av VA-taxan innebär att de fasta och rörliga brukningsavgif-
terna ökar med 4,5 % till 2021. Anläggningsavgifterna lämnas oförändrade 
under samma period.

Påverkan på ett Typhus A som enligt Nils Holgersson rapporten är en villa 
med alla vattentjänster och 150 kubikmeter förbrukning per år blir 35,87 kro-
nor per månad inklusive mervärdesskatt.

Typhus B som enligt samma rapport är ett flerbostadshus med 15 lägenhe-
ter och 2000 kubikmeter förbrukning per år påverkas med 20,58 kronor per 
månad och lägenhet inklusive mervärdesskatt.

I övrigt påverkas fastigheter och verksamheter enligt följande:

Villa med 80 kubikmeter förbrukning vatten och spill 26,24 kronor per må-
nad inklusive mervärdesskatt.

Camping med 5000 kubikmeter förbrukning vatten och spill 788,60 kronor 
per månad exklusive mervärdesskatt.

Lantbruk med 10 000 kubikmeter förbrukning vatten 603,91 kronor per må-
nad exklusive mervärdesskatt.

Kommande investeringar
VA verksamheten planerar att genomföra investeringar på cirka 80–100 mil-
joner per år mellan 2021–2024 där de stora posterna är utbyggnaden till 
Kårehamn, Byxelkrok samt investeringar i de befintliga anläggningarna för 
att säkerställa framtida utmaningar samt lag-och myndighetskrav.

Kommande prisförändringar
Enligt Borgholm Energis affärsplan kommer VA-taxan gällande bruknings-
avgifterna att öka med cirka 3,3 % per år mellan 2022–2024.
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 230

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Borgholm Energi styrelse 2020-10-21 § 72 VA-taxa 2021.
Tjänsteskrivelse Borgholm Energi reviderad 2020-10-19 - VA-taxa 
2021.
Förslag till VA-taxa 2021.
Jämförelse va-taxa 2020-2021 bilaga till tjänsteskrivelse Borgholm 
Energi reviderad 2020-10-19.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Ekonomiavdelningen
Borgholm Energi AB 
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 231

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231 Dnr 2020/188 048 KS

Samarbetsavtal 2021 - 2023 - Framtid Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att godkänna samarbetsavtalet för perioden 2021-01-01 till och med 2023-12-

31.

att 300 000 kronor anvisas från kommunstyrelsens konto 1010-1300.

Ärendebeskrivning
Framtid Borgholm är ett samarbete, i form av ekonomisk förening, mellan Borg-
holms fastighetsägarförening, Borgholms Cityförening och Borgholms kommun. 
Samarbetet startade 2007 för att stärka möjligheterna till en positiv utveckling av 
staden Borgholm. Utöver beslutade stadgar har parterna ingått treåriga avtal och 
nuvarande avtalsperiod löper ut 31 december 2020.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-27.
Samarbetsavtal 2021 till och med 2023 Framtid Borgholm.

Bedömning
Framtid Borgholm är en gemensam arena för att utveckla besöksverksamhet och 
ska verka för att fler bor, lever och verkar i Borgholm. Framtid Borgholm ska därför 
stödja olika initiativ som syftar till att bidra till en positiv stadsutveckling. Detta görs 
genom att arrangera och samplanera olika aktiviteter och events samt genom för-
sköning av Borgholm. Detta bidrar till att bevara och vidareutveckla ett konkurrens-
kraftigt butiksutbud, varierat utbud av restauranger och god samhällsservice samt 
boende och miljöer i toppklass.

Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchefen
Tillväxtchefen
Näringslivsutvecklaren
______________
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Sammanträdesprotokoll
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 232

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 232 Dnr 2019/225 261 KS

Omförhandling arrendeavtal, Kapelluddens Camping

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna nytt arrendeavtal med Kapelluddens Camping.

Ärendebeskrivning
Inför kommande investeringar av Borgholms campingar AB på fastigheten Borg-
holm 11:1 och där inom markering på karta i avtalet har avtalet omförhandlats.

Det nytt avtalet är på 25 år. Arrendeavgiften uppgår till 520 000 per år med 100 % 
index enligt KPI. Nuvärdet på gällande avtal är på cirka 260 000 per år med 50 % 
index KPI. Den nya nivån är baserad på värdering utförd av extern part.

Beslutsunderlag
Nytt arrendeavtal daterat 2020-10-27.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28.

Bedömning
Det nya arrendeavtalet innebär att ersättningsnivån består under hela avtalstiden 
genom uppräkningar. Arrendatorn har under föregående period utvecklat och skött 
området på ett bra sätt. Verksamheten har bidragit positivt till utvecklingen av Borg-
holms stad som turistort.

Konsekvensanalys
Att inte teckna nytt avtal innebär att kommunen ska lösa in bokförda värden av gjor-
da investeringar i arrenderad yta. Avtalet har också koppling till arrende och hyres-
avtal för badhuset i Borgholm vilket skulle få negativa konsekvenser för kommunen.

Beslut skickas till
Tillväxtchefen
Kapelluddens Camping
______________
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 233

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233 Dnr 2020/169 006 KS

Sammanträdesdatum 2021

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2021: 

5 januari, 12 januari, 2 februari, 9 februari, 2 mars, 9 mars, 6 april, 13 april, 4 
maj, 11 maj, 8 juni, 15 juni, 3 augusti, 10 augusti, 7 september, 14 septem-
ber, 5 oktober, 12 oktober, 2 november, 9 november, 30 november och 7 de-
cember.

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens ar-
betsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträde.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02.

Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott följande sammanträdes-
dagar för 2021: 5 januari, 12 januari, 2 februari, 9 februari, 2 mars, 9 mars, 6 april, 
13 april, 4 maj, 11 maj, 8 juni, 15 juni, 3 augusti, 10 augusti, 7 september, 14 sep-
tember, 5 oktober, 12 oktober, 2 november, 9 november, 30 november och 7 de-
cember.

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunsty-
relsens arbetsutskott beslutar enligt Ilko Corkovics yrkande.

Beslut skickas till
Kommunikatör
Verksamhetsutvecklaren
Kommunstyrelsen
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 234

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 234 Dnr 2020/198 047 KS

Medfinansiering till ansökan om statsbidrag för renovering/ombyggnad 
hembygdsstuga i Runsten

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja medfinansiering av projektet med 219 000 kronor, villkorat att Boverket 

beviljar bidraget.

Beslutet belastar 1010 1300 (Projekt och bidrag).

Föreningen har att, efter positivt besked från Boverket, rekvirera det kommunala bi-
draget genom faktura till kommunen.

Ärendebeskrivning
Runstens Hembygdsförening önskar att kommunen är medfinansiär i bidragsansö-
kan till Boverket. Bidraget söks för att renovera och bygga om föreningens lokal.

- Ny grundplatta inklusive golv, väggar och tak.
- Bygge av utrymme för entré, handikapptoalett, kapprum/garderob och förråd.
- Rivning av befintligt kök. 
- Ny och tidsenlig köksutrustning/inredning/vitvaror samt godkänd handikapptoa-

lett.
- Nytt VA-system inklusive godkänd infiltration.
- Installation av två stycken luftvärmepumpar.

Projektet är budgeterat till 1 091 400 kronor och föreningen söker bidrag av Bover-
ket om 511 000 kronor (cirka 47 %). Föreningen önskar att kommunen ska vara 
medfinansiär och bidra med 219 000 kronor (cirka 20 %).

Beslutsunderlag
Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; investeringsbidrag (SFS 
2016:1367), 2020-10-16.
För kännedom: Ansökan om statsbidrag till allmänna samlingslokaler; tillgänglig-
hetsåtgärder (SFS 2016:1367) Tillbyggnad av utrymme för installation av godkänd 
handikapptoalett. Tillbyggnad av godkänd entréramp. Nytt VA-system inklusive god-
känd infiltration, 2020-10-16.

Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiv till projektet. Kommunen har tidi-
gare beviljat medfinansiering av liknande projekt (kommunstyrelsens arbetsutskotts 
beslut §194-2014, § 373-2016 samt § 231-2018). 
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 234

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Konsekvensanalys
Om boverket beviljar bidraget belastar beslutet kommunstyrelsens verksamhet 1010 
1300 (Projekt och bidrag).

Beslut skickas till
Ekonomiavdelningen
Runstens Hembygdsförening
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 235

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 235 Dnr 2019/91 291 KS

Projekt nybyggnation Åkerboskolan

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för projekt ”nybyggnation Åkerboskolan” har fått nya förutsättningar att 
fatta optimalt beslut. Kommunchefen tillsammans med fastighetschefen redogör för 
dessa förändringar.

Dagens sammanträde
Fastighetschefen informerar att projektledningen i samråd med utbildningsförvalt-
ningen hittat placeringslösningar som fortsatt överensstämmer med styrgruppens 
och fullmäktiges inriktningsbeslut och som samtidigt möjliggör en förkortad byggtid. 
Detaljer kommer att presenteras styrgruppen på kommande avstämningsmöte. 

Beslut skickas till
Styrgruppen Projekt nybyggnation Åkerboskolan
______________
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Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 236

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 236 Dnr 2017/202 514 KS

Översyn av hastighetsdämpande åtgärder i centrala Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att kalla till möte med cityföreningen, berörda 

butiksinnehavare och boende för dialog om föreslagna hastighetsdämpande 
åtgärder på Storgatan i Borgholm.

Ärendebeskrivning
För att uppnå välfungerande gångfartsområden krävs inte bara att platsens förut-
sättningar uppfyller kraven för gångfartsområden. Det krävs även att gångfartsområ-
dets utformning avviker från utformningen av traditionella gator. Detta kan röra bland 
annat möblering, markmaterial och entréer. Ett av de viktigaste syftena med en avvi-
kande gestaltning är att sänka hastigheten för bilister i området och skapa tydlighet 
för dessa trafikgrupper. Området ska signalera att fordonstrafikanter befinner sig på 
en yta för gående. Målet är att skapa en gångvänlig gata med goda förutsättningar 
för vistelse.

Förvaltningen har till trafiknämnden lämnat ett förslag på åtgärspaket. Förslaget 
lämnas med följande bedömning: 

För att Storgatan ska uppnå alla kriterier för gångfartsområde krävs åtgärder. Redan 
idag uppfyller gatan kriterierna vad det gäller markbeläggningen. Att under gång-
fartsområdessäsongen låta blomkrukor, bänkar och torgstånd står kvar på gatan har 
sänkt hastigheterna på gatan. För att säkerställa kriterierna föreslås ytterligare 4 åt-
gärder för att säkerställa att Storgatan uppfyller kraven för gångfarsområde. 

 Ta bort parkeringszonen och skapa en möbleringszon. I möbleringszonen ska 
det vara en mix av uteserveringar, planteringar, konstverk och parkeringar. 

 Permanentaplanteringar vid varje korsning för att sänka hastigheten. Att tillskapa 
planteringar vid korsningarna ska göra att gatan känns smalare och skapa en 
skymdsikt som göra att bilisten saktar ner. 

 Tillföra större sittmöbler med kombinerade planteringar som ska göra att gatan 
känns mer levande och även här skapa en skymd sikt för bilisten och naturligt 
skapa hastighetsdämpning. 

Endast parkering på anvisade platser. För att uppfylla kraven för gångfartsområde 
ska endast parkering ske på anvisade platser. Vi föreslår cirka 6 parkeringsmöjlighe-
ter i varje kvarter.

Vid beslut om utförande av de fyra åtgärderna
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Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 236

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Tillskapa möbleringszon
2020

Ingen större konsekvens mot dagens 
läge. 

Planteringar vid gatukorsningar
2022

Investeringskostnad av kantstål, omfat-
tande markberedning och inköp av väx-
ter. En ökad drift- och underhållskost-
nad för gata/park. 

Större planteringar och sittmöbler
2020

Investeringskostad av planteringskärls 
samt sittmöbler. Träd och växter flyttas 
från befintliga krukor.

Cirka: 170 000 kronor för 8 planterings-
kärl samt 8 sittbänkar.  

Anvisade parkeringsplatser
2021

Investeringskostnad på skyltning för an-
visade platser, eventuellt markingar i 
gatan. 

Minskat antal besöksparkeringar längs 
med Storgatan, högre belastning på 
Torgparkeringen samt parkeringen 
bakom kyrkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-28.
Utvärdering gångfartsområde Storgatan i Borgholm, 2020-10-28.

Beslut skickas till
Gata/park för kännedom
Tillväxtchefen för kännedom
Kommunchefen
______________
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KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-11-03 238

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 238 Dnr 2020/95 024 KS

Löneöversyn 2020

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av personalutskott beslutar
att påbörja löneöversynen 2020

att fastställa utrymmet för löneöversyn 2020, inklusive speciella satsningar och 
sociala kostnader till 7 800 000 kronor. Detta inkluderar delutrymme beslutad 
2020-05-05 § 115.

att särskild satsning i 2020 års löneöversyn ska ske på följande yrkesgrupper: 
förskollärare och fritidspedagoger.

Ärendebeskrivning
Årets löneöversyn har försenats till följd av den förskjutna avtalsrörelsen.

På dagens sammanträde ska utrymmet för löneöversynen 2020 fastställas. 

Beslut skickas till
HR-chefen
______________
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