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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-06

191

Dnr 2020/165 339 KS

Förädling av området Triangeln
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

uppdra kommunchef att efter samråd med boende i omliggande område komma med förslag på kostnad för de samlade åtgärderna som krävs uppnå en
förädling av området som är i enlighet med detaljplan.

Ärendebeskrivning
Inkommen till kommunen 2020-09-24 lämnades en skrivelse från boende runt området Triangelsen (fastighet Borgholm 13:1>1) om förslag på förädling av området.
Ärendet lyfts för beslut om det vidare ska beredas.
Beslutsunderlag
Skrivelse, 2020-09-24.
Bildbilaga, 2020-09-24.
Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att lämna ärendet till kommunchefen för komma med en kostnadsförslag för att bifalla åtgärderna.
Skickas till
Kommunchefen
Brevförfattarna
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf
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192

Dnr 2020/84 008 KS

Medborgarförslag - Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen
att

kommunen i kommande projekt ska ta sittplatser och bänkar i beaktning och
att härmed anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag inkommit 2020-04-14 och anmäldes i kommunfullmäktige 202005-18.
Förslagställaren anser att
[…] det finns inga sittbänkar någonstans efter promenadstråken förutom nere vid
hamnen där det är gamla träbänkar som sjunkit ner i gräsmattan. Utefter havet
mellan Borgholm och Köpingsvik finns inte en enda och gång/cykelvägen mot Köpingsvik saknar också!! Likaså hela Slottsskogen runt! […] I kommunen finns det
mycket fin sten som är perfekt för att göra sittbänkar av – underhållsfria, billiga och
finns i massor slängda i naturen i [till exempel] utefter havet i Äleklinta och mellan
Borgholm och Färjestaden på alvaret. Gör något nyttigt och snyggt av dessa som
ändå inte tas omhand så att vi äldre och sjuka kan gå ut i kommunen utan att riskera att falla i marken.[…] På tiden att även byta ut de fruktansvärt fula och gamla
bänkarna nere vid hamnen mellan Robinson och mot Lantmännen, de har verkligen gjort sitt och förstör hela den vackra hamnbilden i Borgholm.
Kommunfullmäktige 2020-05-18 § 84 lämnade förslaget till kommunstyrelsen för
ställningstagande och beslut.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag.
Kommunfullmäktige 2020-05-18 § 84 Anmälan; Medborgarförslag - Sittbänkar efter
promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik.
Bedömning
Översyn av nya bänkar längsmed cykelstråk och stränder i kommunens ägo kommer att göras i samband med olika projekt till exempel detaljplan för yttre hamnen,
utvecklingen av aktivitetsområdet runt Sjöstugan och Mejeriviken samt projektet utveckling av strandpromenad mellan Borgholm och Köpingsvik.
Förvaltningen av Slottsskogen sköts av Länsstyrelsen i Kalmar län och fastigheten
ägs av Statens fastighetsverk. Kommunen har i och med det ingen befogenhet att
besluta om placering eller underhåll av sittbänkar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Borgholms kommun är inte ägare till fastigheterna på alvaret strax söder om Borgholm. Inte heller är kommunen ägare till någon av fastigheterna i Äleklinta. Att ta
stenar från marken är inte heller i alla tillfällen önskvärt eller tillåtet då detta kan påverka den lokala floran och faunan.
Skickas till
Kommunstyrelsen
Förslagställaren
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-06

193

Dnr 2020/167 311 KS

Ansökan om farthinder på Blårörsgatan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att

bordlägga ärendet.

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

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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194

Dnr 2020/163 514 KS

Parkering kvarter Zeland (bakom Borgholm kyrka), tidsbestämmelser
och datum för avgiftsbeläggning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att

inom kvarteret Zeland i Borgholm, mellan Östra och Västra Kyrkogatan, på
utmarkerade parkeringsplatser bortsett från den allra sydvästra parkeringsplatsen, får fordon parkeras under tiden 1:a juni – 30:e september mot avgift.
Tillåtelsen i föreskriften ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera.

att

inom kvarteret Zeland i Borgholm, mellan Östra och Västra Kyrkogatan, på
utmarkerade parkeringsplatser bortsett från den allra sydvästra parkeringsplatsen, får fordon parkeras under högst 24 timmar i följd under tiden 1:a oktober – 31:a maj. Tillåtelsen i föreskriften ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1998:1276) är förbjudet att stanna eller parkera.

Ärendebeskrivning
Lokal trafikföreskrift för parkeringen bakom kyrkan i kvarter Zeland i centrala Borgholm har tagits årligen. Detta förslag skulle gälla tills vidare.
Beslutsunderlag
Förslag till trafikföreskrift om avgiftsbelagd parkering på kvarter Zeland.
Förslag till trafikföreskrift om parkering på kvarter Zeland.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-01.
Bedömning
Detta förslag skulle gälla tills vidare. Förslaget möjliggör för utdelning av böter och
bortförsel av fordon som bryter mot förordningen.
Skickas till
Polisen syd
GIS-samordnare
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-06

195

Dnr 2020/26 315 KS

Borttagande av fast parkeringsplats till läkemedelsleveransbil utanför
apoteksgruppen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar
att

upphäva lokal trafikföreskrift 0885 2020:1 eftersom verksamheten som låg till
grund för beslutet har upphört.

Ärendebeskrivning
Utdrag från skrivelse från Apoteksgruppen Borgholm inkommen 2019-12-03:
Varje vecka levererar Apoteket läkemedel till äldreboende i Borgholm, Köpingsvik
och Löttorp liksom ombud till kunder på Norra Öland. På lågsäsong handlar det om
leverans av läkemedel till ca 200 kunder i veckan. Högsäsong ca 500 kunder.
För att kunna lasta och lossa från skåpbilen behöver Apotekets personal av prak-tiska och säkerhetsmässiga skäl kunna göra detta nära Apoteket.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-01-21
att

tillstyrka ansökan om fast parkeringsplats.

att

uppdra åt kommunchefen att anvisa plats för fast parkeringsplats åt Apoteksgruppen Borgholm och skriva en lokal trafikföreskrift.

Verkställt beslut ledde till upprättande av lokal trafikföreskrift 0885 2020:1. Apoteksgruppen Borgholm har sedan dess valt att avsluta sin leverans till matbutikerna på
norra Öland som agerat ombud för försäljning/utlämning av medicin.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 16 Trafiknämnden: Skrivelse om
önskemål om en fast parkeringsplats till läkemedelsleveransbil utanför apoteksgruppen.
Skickas till
GIS-samordnare
Polisen syd
Apoteksgruppen Borgholm
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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2020-10-06

196

Dnr 2020/45 561 KS

Anhållan om avgiftsbefrielse- hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden
2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att avgiftsbefria hamnavgifter, sjöbodshyror och arrenden år 2020 för yrkesfiskare
i Borgholms kommun.
Ärendebeskrivning
I skrivelse beskrivs ärendet följande:
EU och Sverige har fattat beslut om Östersjöfisket. Beslutet mer eller mindre omöjliggör totalt ett lönsamt yrkesfiske. Under innevarande år gäller ett förbud mot riktat
torskfiske. Man har fastställt en bifångstkvot på torsk om cirka 500 ton, denna får
fångas om torsken fås som bifångst i annat fiske och ska räcka för hela det svenska fisket i Östersjön. För öländskt fiskes del fiskas flundra, piggvar, strömming och
minimala kvantiteter ål. Mot denna bakgrund står det klart att det är mer eller mindre totalt omöjligt att bedriva något lönsamt yrkesfiske.
Svenskt fiske vari vi ingår har ännu inte fått besked om ersättning från regeringen,
bortsett ifrån att en spillra av pengar har utgått i enlighet med EU:s regler om
statstöd, så kallat de-minimi stöd. Men, vid beräkningen av det stödet drogs sälskadeersättning som redan utgått in, något som resulterat i stöd om mycket små belopp, belopp som det inte går att leva på (vissa har ratt cirka l0 000 kronor för en
period om sex månader).
Regeringen har som sagt inte gjort annat än att vända den direkt berörda fiskerinäringen ryggen och man tar ej heller tag i säl- och skarvproblematiken.
I avvaktan på besked från regeringen om hur det öländska yrkesfisket ska kunna
överleva den rådande situationen anhåller vi härmed om stöd från kommunen på
så sätt att avgiftsbefrielse ska gälla 2020 för hamnavgifter, sjöbodhyror och arrenden. Vi hoppas och tror att kommunen inser värdet av att ha kvar ett lokalt yrkesfiske även i framtiden!
Beslutsunderlag
Skrivelse KS 2020.404 från Böda Byxelkroks fiskareförening och Böda hamns
truck- och isförening.
Skrivelse KS 2020.437 från Sveriges fiskares PO
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08.
Bedömning
Behovet av ekonomiska lättnader för kommunens yrkesfiskare är stort. Beslut om att
avgiftsfria yrkesfiskare för hamnavgifter, arrenden och sjöbodsavgifter år 2020 skulle
underlätta för yrkesfiskare i rådande situation.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Konsekvensanalys
Beslutet är beräknat kosta kommunen cirka 30 000 kronor och påverka cirka 10 aktörer. Beräkningarna är gjorda efter föregående års fakturering.
Skickas till
Kommunstyrelsen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-06

197

Dnr 2018/263 048 KS

Ansökan om uppskov för återrapportering av utbetalt bidrag för uppväxlingsprojekt 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

bevilja uppskov för Störlinge Byalag återrapportering av utbetalt bidrag för
uppväxlingsprojekt för upprustning av stenpir/brygga vid Störlinge.

Ärendebeskrivning
Störlinge Byalag blev beviljade 90 000 kronor i september 2019 för upprustning av
stenpir/brygga vid Störlinge. På grund av uteblivet lågvatten har Störlinge Byalag
kommit in med en ansökan om uppskov för återrapportering av utbetalat bidrag fram
till sommaren 2021.
Beslutsunderlag
Ansökan om uppskov för återrapportering av utbetalt bidrag för uppväxlingsprojekt,
2020-09-29.
Skickas till
Störlinge Byalag
Ekonomiavdelningen
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragraf

2020-10-06

198

Dnr 2019/247 048 KS

Ansökan om uppväxlingsprojekt 2020, höstbeslut
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att bevilja följande uppväxlingsprojekt:
Spångbygge, Sandbybadets Samfällighetsförening beviljas 60 000 kronor.
Utegym i Rällaskogen, Stefan Wiberg beviljas 100 000 kronor.
Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering
till kommunen och konteras 1010 45300 2203.
Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i budget 2020 reserverat 500 000 kronor för uppväxlingsprojekt. 2018-04-24 § 86 antogs riktlinjer vari framgår vilka som kan söka bidrag, kriterier för bidrag samt krav på redovisning och uppföljning.
Det framgår att både enskilda medborgare, föreningar och lokala företagare kan
var för sig eller tillsammans söka bidrag från uppföljningsprojektet.
Syftet med uppväxlingsprojekten är att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ
från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Sökandens egen insats
ska utgöras av eget arbete och bidraget ska sökas för införskaffande av material
och/eller få utfört arbete som kräver behörig personal.
Av riktlinjerna framgår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utbe-talning
två gånger per år med maximalt 100 000 kronor per projekt. Den som erhållit bidrag ska lämna in ekonomisk redovisning av projektet senast två månader efter att
det har avslutats.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 12 beviljade Byxelkroks Hamnförening Ekonomisk Förenings ansökan för medfinansiering av utegym i Byxelkrok med
45 000 kronor ur anslaget för uppväxlingsprojekt 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 83 beviljade Egby Byalag ansökan
restaurering av bro med 84 500 kronor ur anslaget för uppväxlingsprojekt 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 83 beviljade ansökan för medfinansiering av utegym i Byxelkrok med 45 000 kronor ur anslaget för uppväxlingsprojekt
2020.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Inför höstens beslut gällande uppväxlingsprojekt har följande ansökningar inkommit.
Projekt:
1. Spångbygge: sökande är Sandbybadets Samfällighetsförening; egen insats består av 10 000 kronor och bygget; och föreningen söker 60 000 kronor.
2. Utegym i Rällaskogen; sökande är Stefan Wiberg; egen insats består av skötsel och bygget; och ansökan är på 100 000 kronor.
Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar.
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-20.
Bedömning
Ansökan 1 från Sandbybadets Samfällighetsförening angår ett projekt som kommunstyrelsens arbetsutskott hanterat som uppväxlingsprojekt 2019. Projektet är att
bygga ny spång och ersätta gammal stång. Kommunstyrelsen beslutade att 201909-10 § 217 beslutade att bevilja samhällighetsföreningen 40 000 kronor för arbetet som i andra ansökan kallas etapp 1. Etapp 1 är avklarad och redovisad. Syftet
med projektet (etapp 2) är att minska skaderisken för personer som använder
spångarna och att öka tillgängligheten till stranden. Beviljad ansökan är tänkt att
täcka materialkostnader.
Ansökan 2 från Stefan Wiberg angår ett projekt att bygga ett utegym i Rällaskogen.
Samma person hade under 2019-2020 ett medboragarförslag (diarienummer KS
2019/127-008) som det beslutades om i kommunstyrelsen 2020-01-28 § 3. Kommunledningsförvaltningen fick då i uppdrag att hitta en plats och göra en kostnadsanalys av ett utegym i Rälla som skulle tas med i budgetprocessen. När förvaltningen har varit i kontakt med förslagställaren har personen varit missnöjd med de
platser som skulle kunna bli aktuella för placering av ett utegym. Kommunen äger
inte mark i det område som förslagställaren önskat, det vill säga i närheten av motionsspåren i Rällaskogen.
I ansökan om bidrag till uppväxlingsprojekt har en plats hittats i Rällaskogen på
Ekerum Golf och Resorts mark. Personen bakom ansökan har varit i kontakt med
Länsstyrelsen och Ekerum Golf och Resort och fått muntliga försäkringar om att
utegymmet får placeras på platsen. Ekerum Golf och Resort har också meddelat
att företaget kan tänka sig bygga utegymmet och tillsammans med Högsrums FF
underhålla det. Ansökan är om 100 000 kronor och beviljad ansökan är tänkt att
täcka materialkostnader samt bygge och montering av redskap. Förvaltningens bedömning är att kommunen skulle kunna köpa och montera ett utegym för ett mindre
belopp. Dock skulle placeringen inte vara angränsande motionsspår. Dessutom bedöms kostnaden över tid överstiga de 100 000 kronor som det ansöks om för projektet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Av antagna riktlinjer är syftet med uppväxlingsprojekten att stimulera och stödja allmännyttiga initiativ från det lokala civilsamhället som kommer flertalet till godo. Målet är att uppmuntra och tillvarata det lokala civilsamhällets egna engagemang i
den lo-kala utvecklingen runt om i kommunen.
Vidare framgår att ansökan ska vara skriftlig, innehålla syfte, mål och kort beskriva
vad som ska göras och när det ska ske. Den ska också innehålla enkel budget
med den egna insatsen och sökt belopp samt vad det sökta beloppet ska användas till.
Det bör noteras att alla föreningar som nu sökt bidrag har för avsikt att öka tillgänglighet för allmänheten med sina projekt, vilket harmonierar med antagna riktlinjer.
Beslut för uppväxlingsprojekt tas två gånger om året, mars och september. Kvartsående är 259 260 kronor efter vårens beslut och uppbokat belopp i och med de
ökande utgifterna till följd av bidrag markerade aktivitet 1018.
Om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller båda inkomna ansökningar om bidrag
till uppväxlingsprojekt återstår 99 260 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2020.
Skickas till
Stefan Wiberg
Sandbybadets Samfällighetsförening
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019/179 443 KS

Önskemål från BCK om medel för grillplats vid MTB-banan.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

bevilja Borgholms CK 25 000 kronor för byggnation av grillplats och sittbänkar. Att medlen tas från konto 1010 45300 2203 (uppväxlingsprojekt). Beviljat
bidrag till Borgholms CK för grillplats medföljer krav att föreningen ansvarar
för skötsel och underhåll grillplatsen.

Sökande som beviljas uppväxlingsbidrag har att rekvirera bidrag genom fakturering
till kommunen och konteras 1010 45300 2203.
Ekonomisk redovisning av projekt som erhållit stöd ska lämnas in senast två månader efter avslutat projekt. Om projektet förändras, skjuts upp eller ställs in ska detta
omedelbart meddelas. Återbetalning kan krävas på delar eller hela bidragsbeloppet
om projektet inte genomförs enligt ansökan och beslut. Om projektet inte genomförs ska bidraget återbetalas i sin helhet.
Ärendebeskrivning
Borgholm CK har med stort engagemang under våren och försommaren byggt
mountainbikebanan i Karlshöjd. Under hösten kommer klubben färdigställa den,
men har redan startat upp barn- och ungdomsverksamhet. Det klubben har noterat
under sommaren är att många barn och föräldrar kommer tillsammans, barnen
cyklar och vissa föräldrar tittar på. Föräldrarna saknar då en plats att sitta på. Borgholm CK frågar därför om kommunen vill bidra med medel till en grillplats med bänkar och bord till där besökare kan vila, grilla och äta matsäck vid för en trevligare
vistelse.
Grillplatsen kan användas året runt, det vill säga även under vintern när det är pulkasäsong för att göra det möjligt för familjer att värma sig och få en trevligare vistelse.
Beslutsunderlag
Offert för byggnation av grillplats med tillhörande bänkar.
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08.
Bedömning
Furuhäll med både mountainbikecykling i stort sett hela året runt samt pulkaåkning
under vintertid är ett positivt inslag i satsningen på utomhusaktivitet i motionsform
för hela familjen. En grillplats med möjlighet till att sitta ner och socialisera samt
värma sig ökar områdets funktion och samlar människor.
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Eftersom kommunstyrelsen har uppfyllt budget för projekt och bidrag (1010 45300
1300) och medel för uppväxlingsprojekt finns efter fattat beslut väljer kommunstyrelsens arbetsutskott att behandla ansökan som ett uppväxlingsprojekt. Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att projekter uppfyller kraven i riktlinjerna för uppväxlingsprojekt. Om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Borgholms CK 25 000
kronor för byggnation av grillplats och sittbänkar som bidrag till uppväxlingsprojekt
återstår 74 260 kronor av budgeterat belopp för uppväxlingsprojekt 2020.
Dagens sammanträde
Staffan Larsson yrkar att bevilja Borgholms CK 25 000 kronor för byggnation av grillplats och sittbänkar och att medlen tas från konto 1010 45300 2203 (uppväxlingsprojekt).
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott stödjer förslaget till beslut.
Skickas till
Borgholms CK
Ekonomiavdelningen
Mark- och exploateringsstrateg
______________
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Dnr 2020/170 805 KS

Extra föreningsbidrag 2020 till följd av pågående pandemin
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

anslå extra budget om 25 740 kronor till kommunstyrelsens verksamhet för
extra aktivitetsbidrag för föreningar med barn och ungdomsverksamhet.

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anslå 74 260 kronor till kommunstyrelsens verksamhet för extra aktivitetsbidrag för föreningar med barn och ungdomsverksamhet från budgetposten för
uppväxlingsprojekt. Engångsbidraget tas från konto 1010 45300 2203 1018
(uppväxlingsprojekt).

att

det extra aktivitetsbidraget till föreningar med barn och ungdomsverksamhet
hösten 2020 fördelas procentuellt mellan de föreningar som erhöll statligt lokalt aktivitetsstöd hösten 2019.

Ärendebeskrivning
I Borgholms kommun finns 20 föreningar som erhåller statligt lokalt aktivitetsstöd
för sin verksamhet. Under rådande pandemi, har föreningarna utifrån Folkhälsomyndighetens råd till idrottsrörelsen, bedrivit verksamhet. En del har kunnat bedriva stora delar av sin verksamhet andra knappt något. För att visa föreningarna
uppskattning och uppmuntra till fortsatt verksamhet för barn och ungdomar beviljades ett extra bidrag våren 2020. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fördelade, utifrån en schablon, 100 000 kronor i extra aktivitetsbidrag.
Under sommarmånaderna brukar flera av kommunens föreningar ställa upp och
hjälpa till vid olika evenemang. På så sätt får föreningen intäkter som sedan används i verksamheten under kommande år. Sommaren 2020 var de flesta evenemang inställda och föreningarna fick ingen möjlighet att få extra intäkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-10-02.
Fördelningskalkyl, 2020-10-02.
Bedömning
Många av kommunens föreningar som bedriver barn och ungdomsverksamhet har
inte haft möjlighet att få in intäkter under 2020. Föreningarnas barn och ungdomsverksamhet är mycket viktig för kommunen. Önskvärt vore att även under hösten
2020 kunna bevilja föreningarna ett extra aktivitetsstöd på totalt 100 000 kronor.
Stödet skulle fördelas procentuellt mellan de föreningar som erhöll statligt lokalt aktivitetsstöd hösten 2019
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Skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kultursamordnaren
Föreningar med barn och ungdomsverksamhet
Ekonomiavdelningen
______________
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Dnr 2020/123 003 KS

Reviderade bolagsordningar och nytt gemensamt ägardirektiv för Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna förslag till bolagsordning för Borgholm Energi Elnät AB.

att

godkänna förslag till bolagsordning för Borgholm Energi AB.

att

anta nytt gemensamt ägardirektiv till Borgholm Energis bolagsstyrelse för yttrande.

Härutöver beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott
att

uppdra kommunchefen att i samråd med Borgholm Energi AB:s VD att se
över den långsiktiga organiseringen av allmännyttan.

Ärendebeskrivning
Bolagsordningarna och ägardirektiven för de kommunala bolagen har genomgått
en översyn av VD i Borgholm Energi Elnät AB tillika i Borgholm Energi AB och
kommunchefen. Främst utifrån de faktiska justeringar som gjorts i ansvarsfördelning mellan kommun och bolag men också utifrån behov att förtydliga avkastningskrav och utdelningsprocessen. Språkbruk, laghänvisningar med mera har setts
över. Ägardirektiv för båda bolag föreslås utgöra av ett gemensamt dokument i fortsättningen där moderbolaget är Borgholm Energi Elnät AB och dotterbolaget är
Borgholm Energi AB. Synpunkter har också inhämtats från kommunens upphandlade juridiska ombud.
Vad gäller bolagsordningarna ska bolagen revidera denna så den blir analog med
det reviderade ägardirektivet.
Beslutsunderlag
Förslag till nytt ägardirektiv - Borgholm Energi Elnät AB och Borgholm Energi AB.
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi Elnät AB.
Förslag till reviderad bolagsordning - Borgholm Energi AB.
Tjänsteskrivelse 2020-08-13.
Skickas till
Kommunchef
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Borgholm Energi AB
Borgholm Energi Elnät AB
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/171 KS

Remiss SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

anta bedömningen som sitt eget yttrande och lämna det som remissvar till
Arbetsmarknadsdepartementet.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 22 februari 2018 att tillkalla en särskild utredare att lämna förslag till en ny effektivare arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster. Syftet med utredningen var att analysera och föreslå ett mer ändamålsenligt regelverk med ökad förutsebarhet och minskad administration anpassad till nya förutsättningar.
Borgholms kommun är en av flera kommuner, myndigheter och organisationer som
har valts ut för att inhämta synpunkter på utredningen och det förslag till lagändring
som utredaren har kommit fram till.
Förvaltningen har som en del av kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning bedömt utredningens innehåll med särskild inriktning på delar som kan komma att påverka Borgholms kommun och dess invånare och företagare.
Sammanfattning av utredningen
Utredningen föreslår att lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad
ALF, ersätts av en ny lag och att förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALFFo, ersätts av en ny förordning. Många av dagens bestämmelser förs över till det nya regelverket med mindre redaktionella och språkliga justeringar. Till detta kommer ett antal nya materiella bestämmelser.
Utredningen föreslår att ersättningens storlek ska baseras på den sökandes tidigare inkomster från förvärvsarbete, på tiden som medlem i en arbetslöshetskassa
och på tiden med arbetslöshetsersättning.
Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring där ersättning
lämnas under en begränsad tid mellan arbeten. Ett grundläggande villkor för rätten
till ersättning är därför att den sökande har en förankring på arbetsmarknaden. I
dagens försäkring mäts förankringen genom arbetad tid, och ett arbetsvillkor måste
vara uppfyllt för att den sökande ska ha rätt till ersättning. Utredningen föreslår att
arbetsvillkoret ska ersättas med ett inkomstvillkor som mäter den sökandes arbetsmarknadsförankring med utgångspunkt från hans eller hennes inkomster från förvärvsarbete. Grunden för rätten till ersättning är alltså oförändrad, men arbetsmarknadsförankringen mäts på ett annat sätt.
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I utredningen föreslås vidare att ersättningsperiodens längd ska vara differentierad
utifrån den sökandes förankring på arbetsmarknaden, mätt med förvärvsinkomster,
och att ersättningens storlek ska bestämmas utifrån den sökandes tidigare inkomster och medlemskap i eller anslutning till en arbetslöshetskassa. Utredningen föreslår även att ersättningen ska trappas ned med tiden i arbetslöshet.
Det föreslås också att beräkningsreglerna ska ändras från en dag- och veckobaserad försäkring till en månadsbaserad försäkring.
Inkomstvillkor
Ett inkomstvillkor är uppfyllt om den sökande både har haft en sammanlagd minsta
totalinkomst från förvärvsarbete och en inkomst motsvarande en minsta månadsinkomst under minst fyra månader inom en ramtid motsvarande tolv månader.
Utredningens förslag underlättas av att det sedan 2019 finns tillgång till månatliga
arbetsgivardeklarationer med inkomstuppgifter på individnivå. Det gör att det finns
tillförlitliga uppgifter som både underlättar för arbetslöshetskassorna att bedöma
rätten till ersättning och för den enskilde att förutse sitt försäkringsskydd. Tillgången till dessa uppgifter underlättar också arbetslöshetskassorna administration, de
möjliggör automatisering och digitalisering och gör det möjligt att bättre kontrollera
de uppgifter som ligger till grund för rätten till arbetslöshetsersättning.
Medlemskap i en arbetslöshetskassa
Utredningens förslag innebär att det är frivilligt att vara medlem i en arbetslöshetskassa. Medlemskap påverkar inte rätten till inkomstrelaterad ersättning, men det
påverkar ersättningsnivån, dvs. ersättningens andel av den ersättningsgrundande
inkomsten.
Enligt nuvarande ordning måste en sökande ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under tolv månader för att ha rätt till inkomstrelaterad ersättning. Dagens regelverk innebär att sökande som har uppfyllt medlemsvillkoret har en dagpenning
som motsvarar 80 procent av dagsförtjänsten under de 200 första ersättningsdagarna.
Utredaren anser att bli medlem i en arbetslöshetskassa behöver bli mer attraktivt
och ett starkare försäkringsskydd upplevas som nåbart även för den som har kortare anställningar eller en svagare förankring på arbetsmarknaden. För att öka sannolikheten att fler ska vilja bli och kvarstå som medlemmar i en arbetslöshetskassa
bör det finnas en betydande skillnad i ersättningsnivån mellan den som valt att bli
medlem och den som har valt att stå utanför, och mellan sökande som varit medlemmar en kortare eller längre tid.
Arbetslöshetsersättningen ska bestämmas till 80 procent av den ersättningsgrundande inkomsten om den sökande varit medlem i eller ansluten till en arbetslöshetskassa under minst tolv månader inom ramtiden. Ersättningen ska bestämmas
till 65 procent av den ersättningsgrundande inkomsten om den sökande har varit
medlem i eller ansluten till en arbetslöshetskassa under minst sex men inte mer än
tolv månader inom ramtiden. Ersättningen ska bestämmas till 50 procent av den ersättningsgrundande inkomsten om den sökande inte uppfyller kraven på medlemseller anslutningstid enligt ovan.
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Längden på ersättningsperiod
Utredningen föreslår vidare att ersättningen ska trappas ned för alla som får arbetslöshetsersättning. Ersättningen ska, enligt utredningens förslag, trappas ned
med 10 procentenheter efter de första 100 ersättningsdagarna. Därefter trappas
ersättningen ned med 5 procentenheter efter ytterligare 100 ersättningsdagar.
Företagare
Utredningen föreslår att det ska finnas särskilda beräkningsregler för företagare
och kombinatörer vid prövning av inkomstvillkoret. Utredningen anser att kopplingen mellan det som ska ersättas och ersättningens storlek bör stärkas för alla förvärvsarbetande, dvs. även för företagare och kombinatörer.
Inkomstvillkoret kan antingen baseras på de inkomster av förvärvsarbete från verksamheten som framgår av det senaste beslut om slutlig skatt (i stället för de inkomster han eller hon haft från samma verksamhet under ramtiden) eller – om det
är mer förmånligt – på den genomsnittliga inkomsten från verksamheten under de
två år som föregår beskattningsåret i senaste beslut om slutlig skatt.
För företagare som tillfälligt upphör med sin verksamhet och får arbetslöshetsersättning ska en begränsningsregel finnas för att förhindra att verksamheten (gång
på gång) bara är vilande och systemet överutnyttjas. Dock menar utredningen att
den nuvarande tidsgränsen på fem år är oproportionerligt lång och föreslår därför
att tidsfristen sänks till tre år.
Deltidsföretagare
Utredningen bedömer att det även i fortsättningen ska vara möjligt för en sökande
att, under liknande omständigheter som i dag, få fortsätta en verksamhet som bedrivits på deltid vid sidan av en anställning.
Dock ska det krävas att den sökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande, på
samma sätt som gäller för alla arbetssökande. Det är alltså inte möjligt för en sökande att hänvisa till att han eller hon är förhindrad att åta sig arbete p.g.a. verksamhet i företaget.
Yrkesfiskare
I det nya regelverket för arbetslöshetsförsäkringen bör det inte finnas särskilda regler om yrkesfiskares arbetslöshet. Dagens branschspecifika bestämmelser om rätt
till arbetslöshetsersättning i vissa fall för företagare som är yrkesfiskare frångår enligt utredningens uppfattning den grundläggande principen om att arbetslöshetsförsäkringen är en allmän omställningsförsäkring, dvs. inte en omställning mellan arbeten inom ett specifikt yrkesområde, utan omställning till vilket (lämpligt) arbete
som helst.
Beslutsunderlag
Remissmissiv SOU 2020 37 ett nytt regelverk for arbetslöshetsförsäkringen.
SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen.
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Bedömning
Innebörden av att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring för individer som har mist en anställning och som är på väg till en ny anställning lyfts fram i
utredningens förslag. Att ersättningen är tillfällig är viktig för att motivera individer
till att så snart som möjligt söka sig till en ny anställning eller företagande.
Dock kan en person som har en långvarig arbetslöshet då bli nödsagad att söka
försörjning genom Socialtjänstlagens försörjningsstöd. Det är inte enbart vilken ersättning som betalas ut från arbetslöshetsförsäkringen som avgör hur lång tid som
en person är arbetslös. Utbudet på arbetsmarknaden, familjesammansättning och
bosättning kan vara strakt begränsande för att en person ska kunna ställa om till
en ny anställning inom annat yrke eller på annan ort. En minskad ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen kan i stället för att motivera, medföra hämmande effekter. Känsla av otillräcklighet kan öka om man tvingas till att söka försörjningsstöd
för att klara sin försörjning och livsföring i övrigt.
Den minskade ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen över tid kan medföra
ökade kostnader för kommunerna genom ett ökat behov av försörjningsstöd. Dock
kan kommunens eventuellt ökade kostnader för försörjningsstöd uppvägas. Detta
genom att fler än i dag kan komma i fråga för att erhålla ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Den främsta påverkan som föreslagen förändring av lagstiftningen och förordningen är att fler individer kan komma att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen och erhålla ersättning därifrån till sin försörjning. Handläggningen av ansökningar bli förenklad vilket medför att ersättning från arbetslöshetsförsäkringen kan beviljas och
betalas ut betydligt snabbare än i dag. Förändringen kan även locka fler till att gå
med i arbetslöshetskassan. Sammantaget är detta positivt då behovet av försörjningsstöd kan minska.
Den förenklade handläggningen kommer att medföra en minskad arbetsbörda för
arbetsgivarna vilket kan ha en stor betydelse för mindre företag. Ur företagarsynpunkt är det också en fördel att man redan efter tre år, i stället för i dag fem år, kan
återuppta verksamheten igen.
Borgholms kommuns sammanfattade bedömning är att de föreslagna förändringarna av lagstiftningen gällande arbetslöshetsförsäringen kommer att gynna både de
som blir arbetslösa och företagarna. Förbättringarna kommer av enklare hantering,
ökad förutsägbarhet och ökad möjlighet för fler att ta del av arbetslöshetsförsäkringen.
Konsekvensanalys
Om föreslagna förändringar av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och
förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring genomförs bedöms detta ha
en positiv inverkan för kommunens invånare och kommunens ekonomi genom
minskade kostnader för försörjningsstöd.
Skickas till
Arbetsmarknadsdepartementet
______________
Justerandes sign
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Dnr 2020/172 106 KS

Transportutmaningen - del av Klimatkommissionen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

Borgholms kommun antar transportutmaningen i syfte att nå en fossilfri fordonsflotta.

att

uppdra kommunchefen att återkomma med förslag på lämpliga åtgärder för
att klara utmaningen.

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har antagit en energi- och klimatstrategi med tydligt specificerade mål för kommunens övergång till fossilfria drivmedel, uppvärmning av byggnader med mera. Kommunen har också en resepolicy som reglerar hur hänsyn skall
tas till miljö och klimat när tjänsteperson och förtroendevalda reser i tjänsten. Kommunen har även undertecknat No Oil som är länets och regionens handlingsprogram för att nå en fossilbränsle fri transportsektor samt ett växande näringsliv för
hållbar utveckling. Målen i No Oil är mer ambitiösa än målsättningen för riket i sin
helhet.
Klimatkomissionen har utlyst transportutmaningen som riktar till alla länets kommuner (och andra aktörer). Utmaningen är att arbeta effektivare och mer målmedvetet
med övergången till fossilfria transporter. Transportutmaningen bygger på No Oil
och handlar inte om att ändra inriktning eller anta nya mål utan om att manifestera
de mål och löften som redan satts och avgetts. Utmaningen är således inte en tävling utan ett sätt att uppmuntra varje aktör till handlingar och åtgärder som ger resultat.
Transportutmaningen handlar om att välja åtgärder från ett ”smörgåsbord” som har
beretts av energikontor sydost tillsammans med tjänstemän från länets kommuner.
Beslutsunderlag
Transportutmaning – Kalmar Län, utskick.
Fossilbränslefria transporter vägledning.
Transportutmaning – Kalmar Län, checklista 2020-10-05.
Transportutmaning – Kalmar Län, transportrappan 2020-10-05.
Tjänsteskrivelse, 2020-10-05.
Bedömning
Borgholms kommun bör anta utmaningen genom att göra riktade åtgärder som ger
maximal effekt i förhållande till insatsen. I första hand bör åtgärderna därför göras
inom områden där vi redan har beslutat att göra förändringar eller där vi genom att
tänka i nya banor kan få effekter med liten arbetsinstats.
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Dagens sammanträde
Ilko Corkovic (S) yrkar att Borgholms kommun antar transportutmaningen i syfte att
nå en fossilfri fordonsflotta och att uppdra kommunchefen att återkomma med förslag på lämpliga åtgärder för att klara utmaningen.
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Ilko Corkovics förslag till beslut.
Skickas till
Energikontor sydost
Kommunchefen
______________

Justerandes sign
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