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 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
 
 Sammanträdesdatum Paragraf 
 2021-02-02 19   

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 19 Dnr 2021/11 002 KS 
 
Information från verksamheten, kommunchefen 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen och dess arbetsut-
skott om kommunens löpande arbete. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen och ekonomichefen redogör för bland annat:  

- Årsredovisningen bedöms kunna behandlas av arbetsutskottet och kommunsty-
relsen under mars månad och lämnas till fullmäktige för godkännande 2021-04-
20. 

- Smittoläget bland kommunens omsorgstagare är stabilt och några nya fall at inte 
rapporterats. Vaccineringen fortsätter huvudsakligen som planerat, dock med ett 
minskat antal doser. Vaccinering med en första dos till omsorgstagare inom 
hemtjänsten är i dagsläget inte färdigt. 

- Högstadieeleverna ska 2021-02-07 återgå till närundervisning (fysisk undervis-
ning). I dagsläget ses det över om kulturskolan, fritidsgårdar, öppna förskolan 
och biblioteken kan öppna upp nästa vecka. Kalmarsunds gymnasieförbund har 
ännu inte tagit beslut hur undervisningen ska bedrivas efter helgen. Kommunens 
gymnasieelever kommer kunna beställa mat av kommunen i och med nästa 
vecka om behovet skulle finnas. 

- Kommunens avsiktsförklaring för området yttre hamnen är på väg att löpa ut och 
ska uppdateras. Detta är ett arbete som pågår. I arbetet ingår att skapa bra för-
utsättningar för att kunna exploatera området. Detta arbete görs parallellt med 
att ta fram en ny detaljplan för området. 

- Kommunen kommer ha ett digitalt möte med länsstyrelsen imorgon (2021-02-03) 
för att diskutera förutsättningar för detaljplan Borgholm 11:42 med flera (Ekbac-
kaområdet). På nästkommande styrgruppsmöte kommer förvaltningen och BJC 
presentera förslag om tillägg till hyresavtalet. 

- Förvaltningen arbetar med underlag för eventuell etablering av ett allmännyttigt 
bostadsbolag. Underlaget innefattar bland annat ett förslag till bolagsordning och 
ägardirektiv. 

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 20 Dnr 2020/230 000 KS 
 
Remissvar till "En utvecklad organisation för lokal statlig service" 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkännda remissvaret och lämna det till Regeringskansliet (Finansdeparte-

mentet). 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har tidigare svarat på ett delbetänkande från utredningen En 
utvecklad organisation för lokal statlig service. Kommunen har även genom andra 
kanaler varit aktiv i syfte att få ett statligt servicekontor lokaliserat till Borgholms 
kommun. Utredningens slutredovisning föreslår ett kontor till Borgholm. Det är där-
för viktigt att lämna konkreta förslag för en sådan etablering. 

Beslutsunderlag 
En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning, Ds 2020:29, 
2020-12-18. 

Missiv, 2020-12-18. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27.  

Borgholms kommuns remissvar på promemorian En utvecklad organisation för lo-
kal statlig service, 2021-02-02. 

Bedömning 
Borgholms kommun har under hela utredningstiden varit positiv till en statlig lokali-
sering till Borgholm. Det har påtalats i formella svar och även i övrigt har politiken 
varit aktiv för att påverka staten i den riktningen. Slutbetänkandet föreslår ett ser-
vicekontor till Borgholm.  

Huvuddelen av slutredovisningen handlar om olika tänkbara samlokaliseringslös-
ningar för lokala statliga servicekontor. De statliga myndigheterna vill gärna dela en 
befintlig reception eller motsvarande med någon annan för att få en mera synlig 
och kundvänlig tillvaro för ett ganska litet kontor.  

Remissvaret innehåller därför konkreta lösningar för ett lokalt statligt servicekontor i 
Borgholm, och även tänkbara utvecklingsmöjligheter för ett sådant.  

Beslut skickas till 
Finansdepartementet 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 21 Dnr 2021/30 019 KS 
 
Återrapportering av uppdrag - Digital mötesplattform för förbättring av 
Borgholms kommun, östra sidan 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges gruppledare för de partier som utgör den politiska majoriteten 
lämnade 2020-12-21 en skrivelse till arbetsutskottet i vilken de föreslår att skapa 
en digitala mötesplats för att kunna fånga idéer och synpunkter för fortsatt utveck-
ling av kommunens östra sida. 

Arbetsutskottet beslutade 2021-01-12 § 10 att ge kommunchefen i uppdrag att 
skapa en digital mötesplats för att under rådande pandemi fortsatt kunna fånga 
upp idéer och synpunkter för vidare utveckling av östra sidan och att dialogen ska 
föras av arbetsutskottet och kommunchefen. 

Dagens sammanträde 
Kommunchefen lämnar en återrapportering angående pågående uppdrag. Av rap-
porteringen framgår att de tekniska möjligheterna har undersökts och att kommunen 
kommer annonsera om särskilda dagar som berörda kan ansluta till ett digitalt möte. 
Annonseringen ska ske via tidning och digitala kanaler, och att de olika mötestillfäl-
lena kommer vara viktade till 3-4 geografiska områden. Mötena planeras i slutet av 
februari eller i början av mars 2021 och kommer inkludera frågeställningar som ska 
användas i utformningen av nästa översiktsplan.  

______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 22 Dnr 2019/224 253 KS 
 
Fastighetsförsäljning kommunala mark - Hagtornsvägen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 
att  sälja del av fastigheten Borgholm 11:1 vid Hagtornsvägen enligt bilagd kö-

pehandling. 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Borgholm Rosenträdet 1 har genom åren nyttjat cirka 230 kvm intill 
fastigheten belägen på Borgholm 11:1. På markbiten har även tidigare ägare till 
Rosenträdet 1 uppfört en byggnad. 

Beslutsunderlag 
Avtal och ansökan om fastighetsreglering mark Hagtornvägen. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-26. 

Bedömning 
Tillväxtenheten har fört dialog med nuvarande ägare till Rosenträdet 1 och ser 
fördelar för fastigheten att tillskiftas markbiten. Borgholms kommun äger ingen 
fördel i att behålla markbiten, därmed är en avstyckning lämplig för Rosenträdet 
1. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Tillväxtenheten 
Ekonomiavdelningen 
______________
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§ 23 Dnr 2021/34 214 KS 
 
Start-PM för detaljplan Lofta 1:2, 1:3 och 2:2 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  godkänna start-PM för detaljplan för Lofta 1:2, 1:3 och 2:2. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanerbete för fastigheterna Lofta 1:2, 1:3 och 2:2 är under uppstart. Ett start-
PM har upprättats för att ge sammanfattande information om detaljplanens syfte, 
platsens förutsättningar, kopplingen till kommunens översiktliga planarbete samt 
preliminär tidsplan och ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Start-PM för detaljplan Lofta 1:2, 1:3 och 2:2, 2021-01-27. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Beslut skickas till 
Plansamordnaren 
Handläggande planarkitekt 
______________

7



 Sammanträdesprotokoll 
 KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 24 Dnr 2020/39 519 KS 
 
Utfartsskyltar i Borgholm tätort 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av trafiknämnd beslutar 
att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förekomst av utfartsskyltar i Borgholm 

tätort. 

Härutöver föreslås kommunstyrelsen  

att godkänna riktlinjer för anslutning till kommunala vägar. 

Ärendebeskrivning 
Borgholms kommun har fått klogomål på att privatpersoner har tagit allmän väg i 
anspråk genom att montera utfartsskyltar på sina fastigheter inom Borgholms tä-
tortsområde. Detta har påverkat utbudet av möjliga parkeringsplatser i Borgholm. 

Tillväxtenheten ser att kommunen är i behov av att få en överblick över antalet ut-
fartskyltar som är uppsatta i Borgholm. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse om utfartsskyltar runt om i Borgholm som skapar parkeringssvårigheter, 
2018-06-18. 

Fler parkeringsplatser i Borgholms centrum, 2020-02-11. 

Riktlinjer för anslutning till kommunala vägar, 2021-01-07. 

Ansökningsblankett för anslutning till kommunala vägnätet, 2021-01-07. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-07. 

Bedömning 
Det krävs enligt Svensk Väglag 39§ tillstånd från väghållningsmyndigheten för att 
ansluta en enskild väg eller en tomtutfart till allmän väg. Om det inte finns någon 
utfart från en tomt eller om man vill ändra en redan befintlig väganslutning, som 
exempelvis behöver breddas eller flyttas, så måste ska man ansöka om tillstånd för 
det. 

För att kommunen ska få en så bra översyn som möjligt över trafiken i området 
krävs ett bra underlag som underlättar för planering och drift av våra kommunala 
vägar, vilket framförallt leder till en ökad trafiksäkerhet i kommunen. 

Kommunen behöver upprätta en ansökningsrutin för utfarter kopplade i de vägar 
där kommunen är väghållare.  
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Genom att upprätta riktlinjer för vad kommunen kräver för att en fastighet ska an-
sluta sig till den kommunala vägen, ges en tydlighet mot fastighetsägare och en lät-
tare beslutsprocess för trafiknämnden.  

Kriterier för anslutning:  

- Du får ha max en in- och utfart per fastighet. 
- En ny väganslutning/utfart får inte försämra trafiksäkerheten på den allmänna 

vägen. Föraren ska ha fri sikt längs med den allmänna vägen och ska inte be-
höva köra ut i körbanan för att få tillräcklig sikt. 

- Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,7 meter höga intill in- och ut-
farten för att uppfylla kravet om god sikt. 

- Avståndet till övergångsställe och korsning ska inte understiga 10 meter. 
- Det ska finnas sikttrianglar om minst 2,5 x 2,5 meter. 
- Backning över cykelbana tillåts inte. 
- Backning över gångbana kan i vissa fall tillåtas. 
- Backning ut på huvudgata tillåts inte. 
- Intill skolor ställs högre krav på trafiksäkerhet. 

Konsekvensanalys 
I och med beslut om riktlinjer för anslutning till kommunala vägnätet kommer fler 
parkeringsytor frigöras i Borgholms tätort.  

Belslutet innebär en stor jobbinsats för administration det första året efter riktlinjer-
nas upprättade i och med att alla med utfart mot en kommunalväg måste ansöka 
om att få sin utfart godkänd av kommunen.  

Beslut skickas till 
Gata/parkchef 
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 25 Dnr 2021/24 041 KS 
 
Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige 
att  anta Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021. 

att  anta Taxa för brandskyddskontroll 2021. 

Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Öland, en del av Ölands kommunalförbund, har 2021-01-11 
lämnat förslag på ändring av taxa för sotning och brandskyddskontroll efter att SKR 
(Sveriges kommuner och regioner) genomfört sin årliga indexuppräkningen. Dessa 
publicerades i december och det senaste datumet för att anta föreslagna föränd-
ringar uppges vara 2021-03-01. Av den anledningen hinner den inte antas via den 
vanliga ärendegången inom Ölands kommunalförbund, utan har lämnats till med-
lemskommunerna för antagande.  

Nuvarande taxa infördes 2019-07-01. Förslaget innehåller en uppräkning av taxan 
enligt SKR:s indexuppräkning och en förändring av grundavgiften för sotning så att 
grundavgiften blir samma för åretrunthus och fritidshus. Av det formulär som SKR 
skickat kommunalförbundet är uppräkningen på 9,63 % från och med 2021-03-01 
och är enligt avtal som träffats mellan SKR och Skorstensfejarmästarnas Riksför-
bund.  

Beslutsunderlag 
Räddningstjänsten Öland Tjänsteskrivelse - Ändring av taxa Borgholm 2021, 2021-
01-11. 

Taxa för brandskyddskontroll Borgholm 2021, 2021-01-11. 

Taxa för sotning/rengöring, Borgholms kommun, 2021, 2021-01-11. 

Skrivelse från sotaren angående förändring av grundavgift, 2021-01-11. 

SKR Cirkulär-20-50, 2021-01-11. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
Räddningstjänsten Öland 
Ölands kommunalförbund 
Mörbylånga kommun 
______________
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§ 26 Dnr 2020/227 048 KS 
 
Ansökan om bidrag för 2021; Totalförsvar Öland 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  medverka som medarrangör för Totalförsvar Öland 2021. 

att  utse gata/parkchef som kontaktperson i projektet Totalförsvar Öland 2021 för 
Borgholms kommun. 

att  låna ut avspärrningsstaket, koner, bänkar och scenen samt bistå med förbe-
redelser dagen innan inklusive klippning och röjning. 

att  bekosta hyra av toaletter under lördagen (2021-10-02), upp till 5 000 kronor. 

Medel anvisas ur kommunstyrelsens budget, ansvar 1100, verksamhet 2752. 

Ärendebeskrivning 
Föreningen Ölands Totalförsvar ansöker om att Borgholms kommun medverkar 
som medarrangör, samt utse en kontaktperson som kan knytas till projektet Total-
försvar Öland 2021. 

I likhet med föregående år önskar Totalförsvar Öland att kommunen lånar ut sce-
nen, bänkar, avspärrningsstaket och koner samt hjälper till med förberedelser da-
gen innan. Dessutom önskar föreningen att Borgholms kommun står för kostnader 
avseende hyra av toaletter, cirka 5 000 kronor och vid behov hyra av storbilds-
skärm cirka 15 000 kronor. 

Beslutsunderlag 
Totalförsvar Öland 2021 - hemställan om medverkan, medfinansiering, upplåtelse 
av material samt kontaktperson, 2020-12-21. 

Tjänsteskrivelse, 2021-01-27. 

Bedömning 
Borgholms kommun har tidigare medverkat som arrangör, lånat ut avspärrnings-
staket, med mera, samt hjälpt till med förberedelser dagen innan samt bekostat hy-
ra av toaletter. Hyra av storbildskärm har dock inte tidigare bekostats av kommu-
nen.  

Konsekvensanalys 
Medel får hanteras inom budget för 1100-2752, Krishantering övrigt eftersom det in-
te är någon kostnad Borgholms kommun kan ansöka om statsbidrag för. Förbere-
delser innan hanteras av personal inom gata och park. 
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Beslut skickas till 
Gata och park 
Ekonomavdelningen 
______________
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Sammanträdesprotokoll 
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 

Sammanträdesdatum Paragraf 
2021-02-02 27 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

§ 27 Dnr 2021/40 KS 

"Vad kan vi göra för motorburna ungdomar" - Diskussionspunkt om 
kommunala åtagande 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att ge kommunchefen i uppdrag att etablera kontakt med kommunens motor-

burna ungdomar i syfte att undersöka vilka deras önskemål och behov är för 
att kunna utöva sitt intresse.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen har ett stort antal ungdomar som på fritiden sysslar med aktiviterar 
som involverar motordriva fordon, som till exempel mopeder och A-traktorer. I 
dagsläget finns ingen känd förening som kan framföra denna grupps önskemål och 
eventuella behov av stöd.

Punkten har lyfts till dagens sammanträde för att kunna uppdra förvaltningen att 
undersöka denna grupps eventuella behov. 

Beslut skickas till 
Kommunchefen 
______________
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§ 28 Dnr 2021/39 739 KS 
 
"Broddar för pensionärer"- Diskussionspunkt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
att  ställa sig bakom att kommunstyrelsens ordförande fattar beslut om att upp-

handla 1000 par broddar för att dela ut till pensionärer folkbokförda i kom-
munen.  

Medlen ska anvisas ur kommunstyrelsens budget för oförberedda kostnader. 

Ärendebeskrivning 
Till dagens sammanträde har frågan om att införskaffa halkskydd/broddar för att 
dela ut till kommunens pensionärer lyfts. Kommunen har tidigare fattat liknande 
beslut (ärende KS 2016/242-739). 

Bedömning 
Senaste gången kommunen köpte halkskydd/broddar inhandlades 1 000 par i en 
första omgång och 600 par i en andra. De flesta gick åt den första vintern, men det 
fler par fanns kvar att dela ut så sent som förra vintern. Behovet anses inte ha för-
ändrats sedan förra gången kommunen inhandlade broddar i detta syfte. Av den 
anledningen anses 1 000 par uppfylla kommunens behov. 

Om kommunen kan införskaffa broddarna så snabbt som möjligt kommer de att gö-
ra större nytta, varför delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsord-
ning A1 anses nödvändigt. 

Beslut skickas till 
Kommunstyrelsens ordförande  
Ekonomiavdelningen 
______________
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

§ 29 Dnr 2018/106 141 KS 
 
2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat i Borgholms kommun 

Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott i egenskap av näringsutskott beslutar 
att  lämna utkastet till handlingsplan på remiss till nästkommande näringslivsråd. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2018-05-21 § 114 en näringslivsstrategi för kommunen 
som ska gälla fram till år 2022. Av samma beslut framgår att kommunstyrelsen år-
ligen ska anta en handlingsplan för näringslivsarbetet i syfte att nå de mål som 
finns i strategin. 

Tillväxtenheten har arbetat fram ett utkast till handlingsplan till dagens sammanträ-
de. 

Beslutsunderlag 
2021 års handlingsplan för bättre företagsklimat i Borgholms kommun, 2021-02-02.  

Beslut skickas till 
Näringslivsrådet 
______________
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