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§ 216 Dnr 2018/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning 
av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen lägger information och redovisning av delegationsbeslut till hand-
lingarna.

Ärendebeskrivning
Kommunchef Jens Odevall informerar om:
- genomförd företagssafari 2018-11-26 då 16 företag besöktes. Återkoppling av in-

lämnade synpunkter ska ske till både företagen och till verksamheterna. 
- byggbonus om 2 mkr som kommunen erhållit.
- utbildning 10 januari för invalda ledamöter och ersättare i nämnderna. 
- möjlighet till utbildning i samband med kommunstyrelsens sammanträden. Leda-

möterna lämnar önskemål så kan utbildning ske i samband med nästa sam-
manträde.  Carl Malgerud önskar utbildning av ekonomiska rapporteringen/eko-
nomistyrning.  Ekonomiavdelningen utbildar vid mötet 11/12.

- uppvaktning 25-årsgåva till anställda sker fredag 30 november.
- arbetet med lekplats Bäckmanska parken.
- rekrytering tillväxtenheten; chef, samhälsplanerare och mark- och exploate-

ringsstrateg.
- personalförändringar på Borgholm Energi där ekonomichefen sagt upp sin an-

ställning och rekrytering pågår. 
- rekrytering av ungdomssamordnare och folkhälsosamordnare har ännu inte satts 

igång. 

______________
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§ 217 Dnr 2018/8 042 KS

Budgetuppföljning oktober 2018

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att lägga budgetuppföljnigen till handlingarna.

att uppmana nämnderna att framtida budgetuppföljningar ska innehålla åt-
gärder med belopp. 

Ärendebeskrivning
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning oktober 2018 
varav framgår att
 Resultatet för kommunen i oktober är +7,5 mkr. (Årsprognos +11,2 mkr).
 Driftredovisningen visar budgetavvikelsen +6,6 mkr. (Årsprognos +7,5 

mkr).
 Investeringarna till och med oktober uppgår till 23,1 mkr. (Årsprognos 

45,3 mkr). 
 Likvida medel 62,5 mkr. (Årsprognos 68,4 mkr). 

Överskottet på finansen förklaras av högre skatteintäkter, generella statsbi-
drag och utjämning +0,9 mkr samt Kommuninvests överskottsutdelning till 
medlemskommunerna +1,9 mkr. Utöver detta återfinns även ett överskott i 
form av lägre kostnader för löneskatt på pensioner +1,7 mkr samt låga pen-
sionskostnader +2,0 mkr. Ej omfördelade avskrivningskostnader för nya in-
vesteringar bidrar med +2,7 mkr. Det låga ränteläget genererar +1,7 mkr i 
överskott. Efter årets lönerörelse återstår budget för löneökningar och bidrar 
till en del av överskottet +1,5 mkr. 

De uppbokade intäkterna för året och tidigare år från Migrationsverket avse-
ende ersättning för ensamkommande barn och unga uppgår till 19,7 mkr.

Periodens resultat i relation till skatteintäkter är 1 procent. Generellt brukar 
ett resultat på 2 procent betraktas som god ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Budgetuppföljning för kommunen oktober 2018.

Bedömning
Enligt antagen ekonomisk redovisning ska verksamheternas planerade åtgär-
der för att få en budget i balans redovisas vid varje budgetuppföljning. 



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 217

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen 
Verksamheten inom gata, park och hamnar håller fortfarande på med en om-
fattande analys av verksamheten för att föreslå besparingsåtgärder som 
kommer att genomföras snarast för att effekt ska kunna uppstå under året. 
Förslag på åtgärder för en budget i balans:
 Ökad andel säsongsanställda
 Minska antal fordon/minskat fordonsunderhåll
 Administrativ tjänst inom gata, park och hamnar
 Öka timersättning för arbeten utanför avtalet
 Minska externa tjänster
 Vakant tjänst är ej tillsatt

Inom kommunstyrelsen finns ett sparbeting att arbeta in under året. Planera-
de åtgärder är:
 Ersättning från arbetsförmedlingen avseende "extratjänster" bidrar till att 

täcka för sociala avgifter inom respektive förvaltning.
 Försäkringar, ny upphandling med lägre kostnader för kommunens för-

säkringar.  
 Översyn av avtal inom fastigheter, hyresavtal. 
 Fastighetsavdelningen jobbar fortlöpande med energieffektiviseringar in-

om värme, ventilation, styr- och reglerteknik men även fönsterbyten med 
mera. Samtliga oljepannor, förutom kombipannan på Soldalens äldrebo-
ende, är nu utbytta mot miljö- och energieffektiva lösningar. Flera av det 
senaste årets projekt har kunnat göras med hjälp av statsbidrag.

 Översyn av teknisk service, inkl. hamnutredning. 
 Avvaktar påbörjande av mindre driftprojekt.
 Ny brandvägg förväntas inte ha samma kostnad som nuvarande. Effekt 

beräknas till 2019. 

Utbildningsnämnden
Statsbidrag kommer att framför allt användas för arbete med elever i behov 
av särskilt stöd.

Socialnämnden
 Vid årsskiftet har äldreomsorgen haft alla chefstjänster tillsatta och fr.o.m. 

mitten av april har omsorgen om funktionsnedsatta också samtliga chefer 
på plats. Den ökade chefstätheten ger minskad sjukfrånvaro och lägre 
kostnad för fyllnad och övertid, trenden är att kostnaderna minskar jäm-
fört med föregående år.

 Ett arbete pågår för att hitta nya lokaler till daglig verksamhet för att sam-
lokalisera fler dagliga verksamheter vilket kommer bli mer kostnadseffek-
tivt. En projektgrupp inom daglig verksamhet är tillsatt och fastighetsav-
delningen arbetar med att i iordningställa lokalerna på Ekbacka och inflytt 
planeras så snart som möjligt.

 En projektgrupp är tillsatt och har börjat arbeta med att ta fram en resurs-
fördelningsmodell för gruppbostäder och servicebostäder inom omsorgen 
om funktionsnedsatta och under hösten kommer pilotgrupperna att utvär-
deras enligt resursfördelningsmodellen.
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 Biståndshandläggarna tittar på möjligheten att kunna verkställa fler av de 
beslut som idag verkställs externt på hemmaplan.

 Arbetet med hemmaplanslösningar i större utsträckning gör att verksam-
heten kan förhindra ytterligare externa placeringar. I varje utredning ska 
det framgå vilka öppenvårdsinsatser som kan erbjudas och prövas innan 
en extern placering blir aktuell samt att det pågår omförhandling av befint-
liga dygnskostnader för externa placeringar.

 För att minska kostnaderna för försörjningsstöd samt få ut fler individer i 
sysselsättning kommer ansökningarna att digitaliseras. Digital ansökan 
frigör cirka 4 timmar per ärende för en handläggare som då kan arbeta än 
mer effektivt för att få ut individerna i sysselsättning och på så sätt minska 
kostnaderna.

 Övergripande besparingsåtgärder som genomförs är dels omförhandling 
av samtliga systemkostnader, samtliga inköp ses över och inventering av 
förbrukningsmaterial genomförs och enbart satsningar på utbildning som 
generar effektiviseringar är det som prioriteras. 

 I en övertalighetsprocess har förvaltningen avslutat tre anställningar inom 
Individ- och familjeomsorgen.

 Avtal inom daglig verksamhet har sagts upp däremot kommer verksam-
heten att bedrivas i liknande form.

 Avtal med extern hyresvärd har sagts upp då Förebyggande teamet har 
flyttats till egenägda lokaler. 

Samhällsbyggnadsnämnden
Helårsprognosen visar på ett positivt resultat genom ökade intäkter. Intäkter 
påverkas av personalomsättningen som återfinns på förvaltningen, vilket in-
nebär att minskning av personalomsättning måste till för att bibehålla intäk-
terna på en hög nivå.

Skickas till
Nämnderna
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 218 Dnr 2018/135 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; projekt 
brandlarm biblioteket

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 150 000 kronor från investeringsbudgeten fastigheter upprust-

ning akut underhåll till projektet Biblioteket brandlarm. 

Ärendebeskrivning
I det löpande arbetet att rusta upp Borgholms kommuns fastigheter föreslår 
fastighetsavdelningen att ersätta brandlarmet i Borgholms Bibliotek. Brand-
larmet har passerat den ekonomiska samt tekniska livslängden och måste 
akut ersättas för att följa gällande lagstiftning.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-19.

Fastighetsenhetens bedömning
Efter att fastighetsförvaltningsenheten varit ute på plats och besiktigat brand-
larmet har det kunnat konstateras att brandlarmet måste ersättas akut för att 
följa gällande lagstiftning. 

Tidigare installation var sammankopplat med inbrottslarm vilket inte är en 
godkänd installation. Kabeldragning var även gjord med vita kablar istället för 
röda vilket inte följer SBF 110:8. 

Ytterligare anledning till byte är flertalet fellarm som orsakat problem i an-
läggning och onödiga utryckningar av räddningstjänsten. 

Den nya installationen gör det möjligt att besikta och godkänna anläggning 
mot dagens regler och krav.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 219

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 219 Dnr 2018/135 049 KS

Prioritering och nyttjande av investeringsbudget 2018; projekt 
laddstolpar Höken

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 400 000 kronor från investeringsbudgeten från Fastigheter upp-

rustning till projektet Laddstolpar Höken. 

Ärendebeskrivning
I det löpande arbetet kring att ersätta fossila bränslen i våra transporter till 
mer miljövänliga transportmedel har nya elbilar beställts till fastighetsavdel-
ningen, IT avdelning samt hemtjänsten. 

Laddstolparna som undersökts och som lämpar sig bäst i detta fall är model-
len GARO LS4, 2 Uttag Typ 2 á 22 kW. Fem laddningsstolpar behövs till Hö-
kens parkering. De fem laddstolparna gör att totalt tio bilar kan laddas samti-
digt då det är två uttag på vardera stolpe. Laddstolparna kommer vara utrus-
tande med serieladdningsfunktion, vilket innebär att en effektivare energiba-
lansering kan ske. Serieladdningen sker automatiskt beroende på bilarnas 
batterinivå. 

I samband med projektet har bidrag sökts hos Naturvårdsverket, bidragsde-
len uppgår till 50 % av de totala kostnaderna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-19

Fastighetsenhetens bedömning
För att kunna sätta igång med projektet laddstolpar till Höken måste medel anvisas. 
Total kostnad för projektet inklusive markarbete, eldragningen och själva laddstol-
parna beräknas vara 400 000 kr.

Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen

______________
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§ 220 Dnr 2018/165 049 KS

Begäran om anvisning av medel 2018 års budget; budgetöverskri-
dande Gata/Park

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att uppmana Borgholm Energi AB att arbetet avseende åtgärder för att 

minska budgetöverskridande ska ske löpande och redovisas till kom-
munstyrelsen i samband med månadsuppföljning.

att det budgetöverskridandet som återstår efter effekt av genomförda åt-
gärder hanteras inom kommunstyrelsens ram.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 § 167 kommunstyrelsen att 
avsätta medel för det beräknade budgetöverskridandet på Gata/Park 2018 
om 2,5 mkr. 
Under 2018 har följande effektiviseringsåtgärder vidtagits inom Gata Park 
som förväntas bidra till effektivisering till exempel
• badplatsutredningen.
• hamnutredningen,
• införande av Rosy/asfaltsplan.
• tydliggörande av roller och rutiner.
• kontroll och styrning av arbetsåtgärder.
• extrainsatta arbetsgrupper internt inom bolaget för att skapa tydlig styr-

ning på Gata Park.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 167.
Tjänsteskrivelse 2018-11-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-08 § 307 med förslag.

Ekonomiavdelningens bedömning
Åtgärder har vidtagits för att minska underskottet och bör därmed till viss del 
ge effekt redan under 2018. Delar av beskrivna åtgärder tar inte upp hur och 
när effekter förväntas få genomslag.

Kommunledningskontoret bedömer att åtgärderna för att minska budgetöver-
skridande ska ske löpande och redovisas i månadsuppföljningarna. Det över-
skridande som återstå efter effekt av genomförda åtgärder ska hanteras inom 
kommunstyrelsens ram. 
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Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen 

______________
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§ 221 Dnr 2016/92 043 KS

Anvisning av medel akuta åtgärdspunkter i hamnarna Kårehamn 
och Sandvik

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 100 tkr/hamn för besiktning av akuta åtgärdspunkter i hamnarna 

Kårehamn och Sandvik. 
att avvakta övrig prioritering av åtgärder i hamnarna tills föreslagna drifts-

former redovisats, i syfte att få till en långsiktig underhålls- och investe-
ringsplan för kommunens hamnar. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-01-31 § 5 att bolaget lyfter 
framtagen underhållsplan i styrelsen för att få fram förslag på prioriterings-
ordning, driftsformer och tidshorisont för åtgärderna på 5-10 års sikt. 

Borgholm Energi AB rekommenderade 2018-09-12 § 147 kommunstyrelsen 
att avsätta 100 tkr/hamn för besiktning av akuta åtgärdspunkter i hamnarna 
Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik. I beslutet hänvisas till framta-
gen underhållsplan där det finns upptaget ett antal akuta åtgärdspunkter som 
bör besiktigas för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det 
finns behov av att genomföra förstudier.

Borgholm Energi AB godkände 2018-09-12 § 148 framtagen prioriteringslista 
över underhåll i de kommunala hamnarna och överlämnade beslutet till kom-
munstyrelsen för vidare handläggning. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-31 § 5. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-09 § 220 utredning av driftsformer.
Borgholm Energi AB 2018-09-12 § 147.
Tjänsteskrivelse med förslag att avvakta hamnutredningen.
Kommunstyrelsen 2018-10-30 § 199 att avvakta återrapportering av hamnutred-
ning/underhållsplan innan vidare beslut medel till besiktningar.
Borgholm Energi 2018-09-12 § 148 att överlämna prioriteringslista.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 308 med förslag att anvisa 100 
tkr/hamn för besiktning av hamnarna i Kårehamn och Sandvik. 

Skickas till
Borgholm Energi AB
Ekonomiavdelningen
______________
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§ 222 Dnr 2018/265 043 KS

Begäran om tilläggsbudget 2018; kompensation underskott asyl-
sökande elever, utbildningsnämnden

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att avslå utbildningsnämndens begäran om tilläggsbudget.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden äskar 2018-10-25 § 101, i samband med behandling av bud-
getuppföljningen, om tilläggsbudget med 543 tkr för kompensation av underskott 
gällande asylsökande elever. 

Utbildningsförvaltningen visar för perioden januari till september ett underskott i 
förhållande till budget på -130 tkr. Helårsprognosen uppgår till ett överskott på 1 
014 tkr. Förbättringen av resultatet beror till största delen av statsbidraget för en 
likvärdig skola.

Stängningen av asylboendet på Ekerum påverkar förvaltningen i form av mins-
kade intäkter medan personalkostnader för dessa elever kvarstår under en peri-
od. Denna ofinansierade kostnad har beräknats till 543 tkr.

Beslutsunderlag
Utbildningsnämnden 2018-10-25 § 101.
Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen 2018-11-18 med förslag att avslå begäran om 
tilläggsbudget. 

Ekonomiavdelningens bedömning
Intäkterna avseende asylboendet har försvunnit i och med att asylboendet på i 
Ekerum har stängts ner. De barn som nu går kvar i skola och förskola är barn 
som nu är folkbokförda i kommunen. Underskott som hänförs till minskade intäk-
ter bör därför hanteras inom utbildningsförvaltningens budgetram.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar avslag på utbildningsnämndens begäran om 
tilläggsbudget.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till utbildningsnämndens begäran. 

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
begäran om tilläggsbudget, vilka ska ställas under proposition.
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Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår avslag 
på begäran.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som föreslår avslag på begäran 
röstar ja. Den som föreslår bifall på begäran röstar nej.  

Ja - 6 Nej - 5
Ilko Corkovic (S) Lars Lindqvist (SD)
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Ulrika Lindh (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)

Därmed föreslås avslag på begäran

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 223 Dnr 2018/128 041 KS

Reviderad budgetram för utbildningsnämnden med anledning av 
lönerevision

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna revidering av utbildningsnämndens ram efter faktisk effekt av 

lönerevisionen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2018-06-18 § 139 delegerat till kommunstyrelsen att 
besluta om förändringar inom av kommunfullmäktige beslutade totala ramar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-30 § 190 om revidering av budgetra-
mar utifrån korrigeringar avseende omfördelning av teknisk service, omför-
delning av driftkostnader för verksamhetslokaler, effekter av beslutad omor-
ganisation, effekter av lönerevision samt tilläggsbudget för revisionen.

Efter beslut i kommunstyrelsen 2018-10-30 har fackliga förhandlingar 
avseende förskollärare och lärare avslutats och effekter av lönerevisionen är 
fastställd. Det medför att utbildningsnämndens ram har korrigerats utifrån 
verklig effekt av lönerevisionen. Övriga ramar är oförändrade.

                                                                                       (tidigare 181 618)

Skickas till
Utbildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

______________

Budget enl 
beslut

Reviderade 
ramar 2019

Socialnämnd 294 951 297 620 
Kommunstyrelsen 146 706 154 614 
Utbildningsnämnd 177 519 180 451 
Miljö- och byggnadsnämnd 13 668 519 
Bostadsanpassning 1 526 -
Revision 732 732 
Överförmyndare 960 960 
Allmänna val 350 350 

636 412 635 246 



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 224

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 224 Dnr 2018/128 041 KS

Begäran om avsättning extramedel i 2019 års budget till gata/park

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att begäran om utökad ram tas upp för ny behandling efter tertial 1 2019.

att ge uppdrag åt de båda ekonomiavdelningarna att göra en djupanalys 
av budget Gata/park inför kommande behandling av ärendet i maj 
2019.

att uppmana Borgholm Energi AB att sammanställa uppföljning och förtyd-
ligande av de föreslagna åtgärderna.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 kommunstyrelsen att avsät-
ta extra medel till 2019 års budget för Gata/Park om 2 265 tkr. Beräkningarna 
har gjorts utifrån 2018 års avtal.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB 2018-10-10 § 165 med begäran om extramedel om 2 265 tkr 
för år 2019.
Tjänsteskrivelse 2018-11-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 306 förslag att begäran tas upp efter 
tertial 1 2019.

Bedömning
Omfattning och ansvar är svårt att bedöma utifrån föreslagna åtgärder då det 
finns en uppdelning av arbetsuppgifter mellan gata/park, arbetsmarknadsav-
delningen och verksamhetsvaktmästare. 

Tillsammans med ett förtydligande av ansvarsfördelning behövs även en vi-
dare analys och uppföljning av tidigare föreslagna åtgärder. Det finns inga 
medel avsatta för utökad ram och eventuell utökning sker genom ompriorite-
ring inom kommunstyrelsens ram.

Skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen 
Ekonomiavdelningen Borgholm Energi
Borgholm Energi AB
______________
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§ 225 Dnr 2018/246 042 KS

Utökad budget 2019, Ölands Kommunalförbund

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna budget 2019 för Ölands Kommunalförbund där medlemsbi-

draget för Borgholms kommun är 17 325 tkr.

att mellanskillnaden mellan reserverade medel hanteras inom kommunsty-
relsens budgetram.

Ärendebeskrivning
Ölands Kommunalförbund överlämnar 2018-10-08 § 56 budgetförslag 2019 
till medlemskommunerna för beslut. 

Budgetförslaget från Ölands kommunalförbund omfattar följande förändringar 
jämfört med föregående år:

 Budget för den Allmänna verksamheten ökar med totalt 694 tkr. Vilket 
hänförs till uppräknade arvoden samt kostnad för Sydarkivera.

 Budget för turistorganisationen minskas med 400 tkr som följd av ef-
fektiviseringar.

 Budget för räddningstjänst ökar med totalt 1 356 tkr vilket beror på ut-
ökning av dagtidstjänster samt kostnader för läkarundersökningar.

Beslutsunderlag
Ölands Kommunalförbund 2018-10-08 § 56 överlämnar budgetförslaget. 
Tjänsteskrivelse 2018-11-15 med förslag att godkänna budget. 

Ekonomiavdelningens bedömning
I beslutad verksamhetsplan för kommunstyrelsen var 1 040 tkr reserverade 
inför budget 2019. Jämfört med beslutad budget 2018 är det för Borgholm en 
ökning till 1 173 tkr vilket medför att resterande del på 133 tkr behöver hante-
ras inom kommunstyrelsens budgetram.

Skickas till
Ölands Kommunalförbund
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 226 Dnr 2018/128 041 KS

Ändrade taxor 2019; Borgholms slott

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att taxa avseende entré till Borgholms slott höjs från 95 kronor till 100 kro-

nor inför 2019.

Ärendebeskrivning
På förslag av slottschef Jan-Åke Johansson föreslår ekonomiavdelningen att 
taxan avseende entré till Borgholms Slott höjs. 

Under 2018 har det varit kostnadsdrivande att hantera växel då entréavgiften 
till Borgholms slott varit 95 kronor. Genom att höja entréavgiften till 100 kro-
nor minskar hanteringen av växel betydligt. Ölands bank hanterar inte längre 
växelkassor utan det utförs av Loomis vilket medför en kostnad vid varje ut-
tag och insättning av växel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-16

Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V) och Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget att höja taxan.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 227 Dnr 2018/128 041 KS

Verksamhetsplan 2019; redovisning av nämndernas antagna verk-
samhetsplane

Beslut
Kommunstyrelsen lägger informationen om verksamhetsplanerna med beaktande till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning
I enlighet med antagna ekonomiska styrprinciper tas budgetbeslutet från och med 
2018 av kommunfullmäktige i juni.  

Under hösten arbetar nämnderna därefter med sina internbudgetar och tar fram 
verksamhetsplaner för nästkommande år. Verksamhetsplanerna ska med anledning 
av kommunstyrelsens uppsiktsplikt rapporteras till styrelsen under november må-
nad. 

Beslutsunderlag
Ekonomiska styrprinciper

Dagens sammanträde
Till dagens sammanträde är förvaltningscheferna inbjudna för att informera om 
nämndernas verksamhetsplaner och mål för år 2019.

______________
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§ 228 Dnr 2017/18 253 KS

Anvisning av medel till upprustning av fastigheten Södra Runsten 
7:21 till korttidsboende

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa projektet 2 500 000 kronor från kontot Fastigheter ny, om- och 

tillbyggnad i Investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Fastighetsavdelningen har, i enlighet med beslut § 17/18, tillsammans med 
socialchef och verksamhetschef undersökt förutsättningar för anpassning och 
ombyggnad av fastigheten Södra Runsten 7:21 (Näktergalens förskola) till lo-
kaler för korttidsboende enligt kraven för LSS (Lagen om Särskilt Boende).

Beslutsunderlag
Räddningstjänsten Öland beslutade 2016-06-13 att förelägga Borgholms 
kommun vidta åtgärder för brandskydd gällande lokalen för Klinta korttids-bo-
ende LSS. Lokalerna som kommunen hyr av Svenska Bostadsfonden uppfyl-
ler inte kraven enligt LSO. Bristerna måste åtgärdas genom utökat brand-
skydd till en beräknad kostnad på cirka 1,5 - 2 miljoner kronor. För närvaran-
de har verksamheten dispens genom att ha en personal vaken nattetid.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-01-10 § 23 med uppdrag att ta fram 
underlag för försäljning av fastigheten Södra Runsten 7;21 (förskolan Näkter-
galen). I samband med uppdraget har socialförvaltningen meddelat att de 
kan ha behov av lokalerna. 

Socialnämnden beslutade 2017-11-20 § 143 Dnr 2017/25-730 SN; 
- att ge fastighetsavdelningen uppdraget att se över möjligheterna att flytta 

korttidsverksamheten till kommunägda lokaler och beräkna kostnader för 
att lokalen ska uppfylla de brandkrav som gäller för korttidsverksamhet 
enligt LSS.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-09 § 17 Dnr 2017/18-
253 KS; 
- Att avvakta försäljningen av fastigheten Södra Runsten 7:21 under på gå

ende utredning gällande ersättningslokaler för LSS korttidsboende.
- Att undersöka möjlighet att anpassa fastigheten Södra Runsten 7:21 enligt 

krav för LSS korttidsboende och återkomma med beräknad kostnad för 
åtgärderna. 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24 med förslag att avsluta försäljningsuppdraget, 
godkänna åtgärderna samt anvisa medel. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13  § 331 beslut att avsluta upp-
drag samt förlag till kommunstyrelsen att anvisa medel. 

Fastighetsenhetens bedömning
Bedömningen är att byggnaden som är uppförd som förskola 1990 i grunden är väl-
hållen men sliten av flera års förskoleverksamhet. Den är i behov av upprustning 
och en del ombyggnad för att lokalerna ska uppfylla kraven för LSS boende. 

Förutom att lokalerna ska utrustas med sprinklers behövs ny ventilation och värme-
pump, nytt kök med tillgänglighet för brukarna, nya ytskikt, belysning och utvändig 
målning. En del åtgärder behövs också för att anpassa utemiljön. 

Kostnaderna beräknas till 2 500 000 kronor och föreslås belasta kontot för ny, om- 
och tillbyggnad, Investeringsbudget 2019.

Konsekvensanalys
● Genom ombyggnad av Näktergalen beräknas kostnaden på längre sikt bli 

lägre än om brandåtgärderna utförs i verksamhetens befintliga lokaler.
● Anpassningen innebär att verksamheten får godkända och ändamålsen-

liga lokaler och att fler platser kan erbjudas.
● Verksamhetens personalkostnader kan minskas.
● Hemtjänsten får tillgång till lokaler för rast och uppehåll i den sydöstra delen 

av kommunen vilket bidrar till att minska restider för personalen.

Skickas till
Fastighetsenheten
Ekonomiavdelningen
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Johanna Karlsson, verksamhetschef 
Registrator 

______________
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§ 229 Dnr 2018/231 312 KS

Anvisning av medel; färdigställande av cykelled Knäppinge-Ormö-
ga

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anvisa 2 000 000 kronor +- 15 % till färdigställandet av sträckan Knäp-

pinge-Ormöga.
att omdisponera summan från fastighetskontot till kontot infrastruktur i 2018 

års investeringsbudget.
att hos Borgholm Energi AB Gata/Park beställa arbetet att färdigställa 2,7 km 

ny cykelväg samt utföra underhåll på 1 km befintlig väg.
att uppdra till mark- och exploateringsavdelningen att upprätta markintrångs-

avtal i enlighet med tidigare tecknade avtal i projektet Fyr till Fyr.

Ärendebeskrivning
Det kommungemensamma projektet ”Ölandsleden” har pågått under ett antal 
år. I det inledande skedet söktes finansiering och bidrag för projektet. I en 
överenskommelse avgjordes att Borgholms kommun utöver medel och resur-
ser även skulle finansiera delsträckan Vannborga-Ormöga.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-06-23 § 126 beslutas att anvisa 
50 tkr för att iordningsställa sträckan mellan Lundegård och Nedre Vannbor-
ga, inom ramen för resultatet år 2015. Frågan om resterande sträckor över-
lämnas till budgetberedningen 2016 (KS 2014/51).

Senare samma år tog dåvarande projektledare upp sträckningen vid ett sam-
manträde i kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-31. Projektledaren er-
bjöd kommunen genomföra en delprojektering för sträckan för att på så sätt 
komma igång med den saknade länken. I beslut 2015-08-31 § 283 avstod 
kommunstyrelsens arbetsutskott från erbjudandet.

Det nämns i beslutet att det finns möjlighet att cykla via Alböke bygata. Om 
beslutets tagits med detta tillägg som en tillfällig lösning eller om det tagits för 
att förhindra nybyggnation av cykelväg framgår inte.

Efter 2016 har sträckan Nedre Vannborga till Knäppinge färdigställts. I dag 
återstår sträckan Knäppinge-Ormöga för att färdigställa Ölandsledens norra 
del i Borgholms kommun.

Sträckan har inte vid något tillfälle ingått i projekt Ölandsleden utan varit en 
kommunal angelägenhet, varför medel för detta nu äskas.
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Kostnaderna fördelar sig preliminärt enligt nedan:

2,7 km, ny cykelväg 2 000 000:--
1 km, underhåll på befintlig grusväg 20 000:--
Markintrångsersättning 20 000:--
SUMMA KRONOR 2 040 000:--

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag 2015-06-23 § 126.
Karta Översikt och karta detalj.
Tjänsteskrivelse 2018-10-12.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 § 329 förslag att anvisa medel, 
beställa arbetet hos Borgholm Energi AB samt ge uppdrag till mark- och ex-
ploatering gällande avtalstecknande.

Mark- och exploaterings bedömning
Färdigställandet av sträckan är angeläget att genomföra eftersom projektet 
Ölandsleden under 2019 kommer vara klart i Borgholms kommun.

Konsekvensanalys
Möjligheten att cykla längs Ölandsleden från Borgholm och norr ut kan finnas 
från och med sommaren 2019. Att kommunens åtagande i projektet genom-
förs är en förutsättning för att göra det möjligt.
Ölandsleden är en stor satsning på turismen och det rörliga friluftslivet som 
kommunen ställt sig bakom.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Nina Andersson-Junkka (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut.  

Skickas till
Borgholm Energi AB
Mark- och exploateringsenheten
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 230 Dnr 2018/255 298 KS

Godkännande av åtgärder och anvisning av medel; Anpassning 
och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på Ekbacka Hus 
6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förslagna åtgärder och invändig upprustning av lokaler för 

samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka, Hus 6, plan 2. 
att anvisa projektet 2 600 000 kronor ur investeringsbudget 2019.
att godkänna etapp 1 för invändig upprustning och mindre anpassningar 

av lokaler för återbruk i fastigheten Hammaren 9.
att anvisa projektet 1 000 000 kronor ur investeringsbudget 2019.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-09-05 § 300  kommunlednings-
kontoret i uppdrag att undersöka behov av återbruk samt återkomma med 
lämplig lokalför verksamheten.

Socialnämnden förmedlade 2018-01-30 § 13 behovet av lokaler för åter-
bruk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2018-03-13 § 85 social-
nämndens beslut till kommunledningskontoret och fastighetsavdelningen. 

Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-12 § 41 presenterade förslag på åt-
gärder för att få socialnämndens budget 2018 i balans. Dessa åtgärder för-
utsätter att samlokalisering kan ske i lokaler som är ändamålsenliga för 
verksamheten samt godkända utifrån myndighetskrav och arbetsmiljösyn-
punkt. Ekonomi- och fastighetsavdelningen föreslår att förslag tas fram för 
samlokalisering av daglig verksamhet i Hus 6. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-08 § 148 beslutade godkänna att 
förslag tas fram för anpassningsåtgärder och invändig upprustning av loka-
ler för samlokalisering av daglig verksamhet på Ekbacka Hus 06 och för 
återbruk i fastigheten Hammaren 9, samt att återkomma med beräknade 
kostnader för åtgärderna.

Beslutsunderlag
Fastighetsavdelningen har tillsammans med berörda chefer, skyddsombud 
och personal undersökt vilka åtgärder som måste göras i lokalerna för att de 
ska fungera för verksamheten och att det bidrar till minskade kostnader, ef-
fektiviseringar, bättre arbetsmiljö för personal och brukare. 
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Tjänsteskrivelse 2018-10-23.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-1113 § 329 med förslag att godkänna 
åtgärderna och anvisa medel.

Fastighetsavdelningens bedömning
Ekbacka Hus 06 plan 2
Lokalernas befintliga utformning stämmer ganska väl med verksamhetens 
behov. Endast mindre ombyggnad krävs. Däremot är lokalerna nedslitna och 
kräver upprustning av ytskikt, fönster, ventilation, nya kök, el, VVS och IT 
samt byte till Led belysning. Lokalerna planeras för att inrymma daglig verk-
samhet med olika typer av aktiviteter för cirka 44 brukare tillsammans med 
cirka 13 personal. Kostnaderna beräknas till 2 600 000 kronor. 

Hammaren 9
Lokalytor frigörs då daglig verksamhet flyttar till Ekbacka. Dessa är i behov 
av upprustning av ytskikt, mindre ombyggnad av rum för systuga, tvätt och 
lunchrum. Ett nytt kök, tvättmaskiner och fler platser i omklädningsrum be-
hövs också. Utifrån ett långsiktigt perspektiv bör en undersökning göras gäl-
lande energiåtgång då byggnaden är uppförd i plåt utan isolering.  
En önskan finns om utbyggnad, alternativt placering av kontorsmodul för att 
centralisera och effektivisera kommunens arbetsmarknadsåtgärder genom 
ökat samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsavdelningen.
Kostnader för en första invändig upprustning för att komma igång med åter-
bruket beräknas till 1 000 000 kronor.

Konsekvensanalys
Investeringarna och genomförande av åtgärderna leder till;
● Att lokaler som inte uppfyller krav på god arbetsmiljö och energiförbruk-

ning kan sägas upp och eventuellt säljas och avetableras.
● Att kommunens befintliga fastigheter underhålls och används mer effek-

tivt.
● Att satsningarna medverkar till att minska socialnämndens utgifter för lo-

kaler och bidrag.
● Arbetsmarknadsavdelningen ges möjlighet att starta ett återbruk i samma 

byggnad som deras befintliga verkstadslokaler finns, vilket skapar olika 
samordningsvinster.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde ställs frågor om fortsatt anpassning av fastigheten Ham-
maren 9 och eventuell etablering av fritidsbank.  

Fastighetsstrateg Maria Drott redogör för ärendet och informerar att det är arbets-
marknadsenheten som initierar fortsättningen av anpassning av Hammaren 9 och 
eventuellt inrättande av fritidsbank. 
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Skickas till
Socialnämnden
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Ola Davidsson, chef arbetsmarknadsavdelning
Johanna Karlsson, chef daglig verksamhet 
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 231 Dnr 2018/222 048 KS

Ansökan om medfinansiering ansökan till Boverket; upprustning 
av samlingslokal IOGT-NTO

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Borgholm Godtemplares byggnadsförening u p a 30 %-igt bi-

drag, som mest 105 000 kronor, under förutsättning att Boverket god-
känner föreningen bidrag. 

att ekonomiavdelningen reserverar summan i kommande budget 2019.

Bidraget rekvireras av föreningen genom faktura efter beslut från Boverket 
om beviljat bidrag. 

Ärendebeskrivning
Borgholms Godtemplares byggnadsförening u p a ansöker om kommunalt 
stöd för renovering av kök i IOGT-NTO-lokalen. Föreningen kommer att an-
söka om statligt stöd hos Boverket där ekonomiskt stöd kan erhållas med 50 
procent av kostnaden under förutsättning av kommunen beviljar bidrar med 
30 procent samt att föreningen själv finansierar med 20 procent. Den totala 
kostnaden uppgår till 350 000 kronor och för Borgholms kommun medför 30 
procent en medfinansiering med 105 000 kronor. 

Beslutsunderlag
Ansökan.
Kompletterande handlingar – ansökan till Boverket.
Tjänsteskrivelse 2018-11-16 där ärendet lämnas till politiken för ställningstagande. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Staffan Larsson (C) och Lars Ljung (S) yrkar bifall till kommunal medfinansiering en-
ligt ansökan.

Lars Lindqvist (SD) yrkar avslag på ansökan då föreningen inte hyr ut lokaler till alla.

Marcel Van Luijn (M) och Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på ansökan om kom-
munal medfinansiering.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
kommunal medfinansiering, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller kommu-
nal medfinansiering.
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Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller medfinansiering röstar 
ja. Den som avslår medfinansiering röstar nej.

Ja - 6 Nej - 5
Ilko Corkovic (S) Lars Lindqvist (SD)
Staffan Larsson (C) Annette Hemlin (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Torbjörn Johansson (FÖL)
Nina Andersson-Junkka (S) Marcel van Luijn (M)
Ulrika Lindh (C) Carl Malgerud (M)
Lars Ljung (S)

Därmed bifalls kommunal medfinansiering.

Reservation
Lars Lindqvist (BILAGA 1)
Marcel van Luijn (BILAGA 2)

Protokollsanteckning
”Framtid Öland (FÖL) är positiva till föreningsliv och måna att ta tillvara och upp-
muntra all den aktivitet som sjuder i kommunen tack vare ideella krafter. Att vi vill 
avslå ansökan har alltså inget med föreningens viktiga arbete att göra utan är av 
ekonomisk karaktär.

Borgholms Godtemplares Byggnadsförening ingår inte i kommunens basverksamhet 
och med en prognos för kommunstyrelsen som enligt kommunens budgetuppfölj-
ning för oktober 2018 slutar på närmare minus 1 mkr måste vi (likväl som andra 
nämnder i kommunen) vara varsamma med ekonomin och prioritera just basverk-
samheten.

Tidigare under året fick Persnäs Allmänna Idrottsförening (PAIF) avslag på en lik-
nande ansökan om medfinansiering med motiveringen att “det i årets budget saknas 
utrymme för satsningar på externa lokaler. Eventuella bidrag medför besparingar in-
om andra verksamheter.” Samma sak gäller även detta ärende. Kommunalrådet ut-
talade att beslutet gällande PAIFens ansökan inte var hugget i sten, att de kan åter-
komma med en ansökan längre fram. Samma sak anser vi gäller för Borgholms 
Godtemplares Byggnadsförening. Därför behöver vi ha riktlinjer och budget för an-
sökningar likt denna (något som även noterats i KSAU-protokoll 2018-01-15) så vi 
som beslutsfattare har något att förhålla oss till och inte tar godtyckliga beslut base-
rade på känsla eller dagsform.
Framtid Öland Torbjörn Johansson, Annette Hemlin”

Skickas till
Borgholm Godtemplares byggnadsförening u p a
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 232 Dnr 2018/161 252 KS

Fastighetsförvärv, Rälla Tall 2:2

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att genom köp förvärva fastigheten Rälla Tall 2:2 om ett pris av 100 000 

kronor.

att efter genomfört köp genom fastighetsreglering tillföra fastigheten till 
Högsrum 5:29.

Beslutet ändrar kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 213/18 som där-
med slutar att gälla. 

Ärendebeskrivning
Borgholms kommun har erbjudits att förvärva fastigheten Rälla Tall 2:2. Er-
bjudandet inkom till kommunen genom mark- och exploateringsavdelningen 
i samband med att Borgholm Energi AB projekterade för VA i området.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-06-12 § 213, med stöd av 
gällande delegationsordning att genom fastighetsreglering förvärva mark-
området som utgörs av hela fastigheten Rälla Tall 2:2 till erbjudet pris om 
100 000 kronor. Vidare beslutades att fastighetsregleringen skulle verkställs 
av mark- och exploatering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott rekommenderades att förvärva fastigheten 
Rälla Tall 2:2 då den ligger strategiskt sett till de pågående förändringarna 
av infrastruktur i området samt att den i samrådsförslaget till fördjupning av 
översiktsplanen för Rälla, Stora Rör och Ekerum markerats för bebyggelse-
utveckling.

Vid verkställandet av kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag och vid 
kontakt med säljaren har det framkommit att säljaren vill påskynda proces-
sen och inte invänta en fastighetsreglering. Därför föreslås kommunfullmäk-
tige nu besluta om förvärvet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-06-12 § 213.
Tjänsteskrivelse 2018-11-16 med förslag att ändra beslutet till förvärv av fas-
tigheten.

Skickas till
Kommunfullmäktige
______________
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§ 233 Dnr 2018/117 003 KS

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ändra § 38 gällande valberedning till följande lydelse; ”Bland ledamö-

terna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande från majorite-
ten och en vice ordförande från oppositionen för den tid som de har 
valts att vara ledamöter”.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att anta föreliggande reviderade förslag till kommunfullmäktiges arbets-
ordning.

Ärendebeskrivning
Fullmäktiges arbetsordning föreslås få delvis nytt innehåll efter att kommunen 
beslutat om att införa så kallade e-förslag som en utveckling av nu gällande 
medborgarförslag. 

Revideringar har också gjorts för att möjliggöra elektroniskt utskick av full-
mäktiges kallelse på fler sätt än e-post då förvaltningen förberett en helt digi-
tal ärendekedja. Detta innebär att de förtroendevalda kan erbjudas möjlighet 
att hantera kallelser, protokoll och andra handlingar med hjälp av till exempel 
en läsplatta.

En översyn har också gjorts vad gäller laghänvisningar då kommunallagen 
gjordes om 2018.

Beslutsunderlag
Antagen arbetsordning.
Kommunallagen.
Slutrapport demokratiberedningen godkänd av kommunfullmäktige 2017-08-
21 § 120.
Tjänsteskrivelse 2018-10 28.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 318 med förslag att anta revi-
derad arbetsordning.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att lydelsen i § 38 vad gäller valberedning ändras till 
”Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande från majorite-
ten och en vice ordförande från oppositionen för den tid som de har valts att vara le-
damöter”.
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Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut tillsammans med 
ett ändringsyrkande, vilket ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget 
att ändra § 38. 

Skickas till
Kommunfullmäktige
Författningssamlingen efter slutligt beslut

______________
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§ 234 Dnr 2018/117 003 KS

Revidering av nämndernas reglemente

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen, 

utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämn-
den.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen uppdrog 2018-05-29 § 99 åt förvaltningen att upprätta förslag till 
reviderade reglementen för kommunens övriga nämnder och kommunstyrelsen så 
att dessa kan träda i kraft 2019-10-15 för kommunstyrelsen och 2019-01-01 för övri-
ga nämnder.

Beslutsunderlag
Gällande reglementen.
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 99 med uppdrag att revidera reglementena.
Kommunallagen.
Tjänsteskrivelse 2018-10-25.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 319

Bedömning
Bakgrunden till översynen är dels den organisationsöversyn som beslutades under 
våren där samhällsbyggnadsnämndens uppgifter fördelas till en ny miljö- och bygg-
nadsnämnd och kommunstyrelsen, ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder föreslås 
flyttas till socialnämnden, klargöra att ansvaret för personal- och organisationsfrå-
gorna gällande förvaltningarna är kommunstyrelsens och inte som hittills ett delat 
ansvar samt datera upp reglementena i enlighet med ny lagstiftning som GDPR och 
kommunallag.

Skickas till
Kommunfullmäktige
Efter slutligt beslut:
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

______________
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§ 235 Dnr 2018/249 003 KS

Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB.

Ärendebeskrivning
HR-avdelningen har tagit fram en personalpolicy som beskriver hur kommu-
nen och bolaget ska arbeta med personalfrågor utifrån lagar, avtal samt an-
tagna värderingar.

Personalpolicyn är ny. Den är övergripande och sammanfattar till en stor del 
det som sedan beskrivs i fördjupande policyer, såsom Lönepolitik, Jämställd-
het och Mångfald med mera.

Beslutsunderlag
Personalpolicy.
Tjänsteskrivelse 2018-10-26.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-06 § 303 med förslag att anta poli-
cyn.

Dagens sammanträde
HR-chef Ann Nilsson redogör för ärendet och informerar att policyn är samverkad 
med de fackliga företrädarna och ledningsgruppen.

Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar på viss redaktionell ändring.

Staffan Larsson (C), Carl Malgerud (M) och Torbjörn Johansson (FÖL) yrkar bifall till 
förslaget med den redaktionella ändringen

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt förslag på redaktio-
nell ändring, vilket ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder ändring-
en.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 236 Dnr 2018/234 024 KS

Nya pensionsbestämmelser för förtroendevalda i Borgholms kom-
mun OPF-KL18

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta bestämmelserna om omställningsstöd, pension och familjeskydd  

för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilaga att gälla från 2018-
10-15.

att revidera antagen pensionspolicy omfattande omställning, pension och 
familjeskydd, enligt förslag från Sveriges kommuner och Landsting.

att uppdra till kommunstyrelsen att genom HR-avdelningen inarbeta revi-
deringen i kommunens pensionspolicy.

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landsting föreslår i Cirkulär 18:31 landets kommu-
ner att anta reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pensioner till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtrondevalda som tidiga-
re omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare 
omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen.

Beslutsunderlag
Cirkulär 18:31
Antagen pensionspolicy 2014-09-29 § 170

Dagens sammanträde
HR-chef Ann Nilsson informerar att revideringen innebär en förbättring vad gäller fa-
miljeskyddet som nu mera kommer att likna det som arbetstagarna redan har i sina 
pensionsbestämmelser. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 237 Dnr 2018/242 112 KS

Borgerliga vigselförrättare 2019-2022

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att föreslå Länsstyrelsen i Kalmar län att utse följande vigselförrättare för 

perioden 2019-2022:

Ilko Corkovic, Lisa Crocker, Ann-Kristine Forsman, Charlotte Lindahl, 
Per Lublin, Jens Odevall, Jeanette Sandström, Magita Vestring, Eva 
Wahlgren och Lenamarie Wikström, 

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar län efterfrågar i remiss 2018-10-22 en förteckning 
över de vigselförrättare som ska förordnas de kommande fyra åren.

Beslutsunderlag
Remiss.

Bedömning
Nuvarande vigselförrättare är tillfrågade och följande personer önskar vara 
kvar även nästa mandatperiod: Eva Wahlgren, Ilko Corkovic, Lisa Crocker, 
Magita Vestring, Per Lublin och Ann- Kristine Forsman.

Vidare föreslås Lenamarie Wikström, Jens Odevall samt Charlotte Lindahl 
som nya vigselförrättare inför perioden 2019-2022. 

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde föreslås även Jeanette Sandström till ny vigselförrättare, 
vilket kommunstyrelsen ställer sig bakom. 

Skickas till
Länsstyrelsen i Kalmar län
Förvaltningssekreteraren

______________
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§ 238 Dnr 2018/168 109 KS

Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om  Åkerboskolans 
ombyggnation i kommunfullmäktige

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen innebärande att kommunstyrelsens beslut § 97/18 ska lyftas 

till kommunfullmäktige för avgörande. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige överlämnade 2018-06-18 § 150 motion från Lars-Erik Larsson 
(V) till kommunstyrelsen för beredning. 

Lars-Erik Larsson (V) föreslår i motionen att kommunfullmäktige beslutar
- att frågan om Åkerboskolans ombyggnad eller nybyggnad ska tas upp och 

beslutas i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag
Motionen.
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 97 – inriktningsbeslut.
Kommunstyrelsen 2018-06-26 § 137 – förtydligande av inriktningsbeslut.
Tjänsteskrivelse med förslag att motionen avslås.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-13 § 335 med förslag att bifalla motionen.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Sara Kånåhols (V) yrkar bifall till motionen.

Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på motionen med hänvisning att det rör sig om 
ett inriktningsbeslut.

Carl Malgerud (M) yrkar avslag på motionen.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
motionen, vilka ska ställas under proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen föreslår bifall till 
motionen.

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som föreslår bifall till motionen rös-
tar ja. Den som föreslår avslag röstar nej.



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 238

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ja - 6 Nej – 4 Avstår- 1
Ilko Corkovic (S) Annette Hemlin (FÖL) Lars Lindqvist (SD)
Staffan Larsson (C) Torbjörn Johansson (FÖL)
Sara Kånåhols (V) Marcel van Luijn (M)
Nina Andersson-Junkka (S) Carl Malgerud (M)
Ulrika Lindh (C)
Lars Ljung (S)

Därmed föreslås bifall till motionen.

Reservation
Annette Hemlin och Torbjörn Johansson (FÖL) (BILAGA 3)
Marcel van Luijn (M) (BILAGA 4)

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 239 Dnr 2016/191 106 KS

Öland en kommun; Slutrapport och förslag till vidare hantering

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelse.

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-li-
gare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-mu-
nala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive val-
nämnd som ansvarar för valets genomförande.    

Vidare föreslås presidiet i kommunfullmäktige att kalla till extrasammanträde 
18 december klockan 16:00 då ärendet ska lyftas.

Ärendebeskrivning
Styrgruppen till projektet Öland en kommun föreslår i protokoll 2018-11-20 
§ 4 respektive kommunfullmäktige
att genomföra folkomröstning i enlighet med lagen (1994:692) om 

kommunala folkomröstningar i frågan ”Öland en kommun?”.
att folkomröstningen ska hållas i samband med valet till EU-parlamentet 

2019.
att följande svarsalternativ ska vara föremål för folkomröstningen under 

huvudfrågeställningen ”ska Borgholms och Mörbylånga slås ihop till 
Ölands kommun”:
Ja, Nej och Blank

att nuvarande styrgrupp ersätts med de nyvalda presidierna i kommunfull-
mäktige och kommunstyrelse.

att styrgruppen får i uppdrag att ta fram förslag på valsedlar och de ytter-
ligare bestämmelser som erfordras enligt lagen (1994:692) om kom-
munala folkomröstningar utöver de som ska beslutas av respektive 
valnämnd som ansvarar för valets genomförande.    
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige 2017-10-16 § 163.
Styrgruppens protokoll 2018-11-20 § 4.
Slutrapport.
Processbeskrivning.
Tjänsteskrivelse 2018-11-21 med förslag att överlämna till kommunfullmäkti-
ge att besluta om att genomföra folkomröstning.

Bedömning
Fullmäktigeförsamlingarna i de två kommunerna beslutade hösten 2017 att 
starta upp en process med namnet ”Öland en kommun?”. Som styrgrupp till 
projektet utsågs presidierna i de två fullmäktigeförsamlingarna, presidierna i 
kommunstyrelserna samt de två kommuncheferna som adjungerade. Stefan 
Carlsson anlitades som projektledare för att sammanställa ett underlag uti-
från styrgruppens projektdirektiv vilket framgår av bifogad slutrapport.

Vid styrgruppens sammanträde 2018-11-20 hade styrgruppen att lägga för-
slag till respektive kommun om fortsatt arbete med ”Öland en kommun?”. Två 
huvudalternativ fanns att ta ställning till vid sammanträdet;

Alternativ 1; Genomföra folkomröstning i frågan ”Öland en kommun?” i sam-
band med valet till EU-parlamentet 2019.

Alternativ 2; Avsluta projektet Öland en kommun och ge respektive kom-
mun-chef i uppdrag att ta fram en strategi för fortsatt samverkan kommuner-
na emellan och återkomma senare i frågan om formell sammanslagning av 
kommunerna. 

Dagens sammanträde
Yrkanden
Annette Hemlin (FÖL) yrkar avslag på förslaget att genomföra folkomröstning.

Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till förslaget att genomföra folkomröstning.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till och avslag på 
förslaget att genomföra folkomröstning, vilka ska ställas under proposition. 

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen stöder förslaget 
att genomföra folkomröstning. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 240 Dnr 2018/260 041 KS

Delårsrapport 2018, Kalmarsunds Gymnasieförbund

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Kalmarsunds Gymnasieförbund överlämnar 2018-10-31 § 72 delårsbokslut 2018 till 
medlemskommunerna.

Av bokslutet framgår att helårsprognosen visar på ett minusresultat om 24,1 mkr.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut.

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 241 Dnr 2018/261 106 KS

Delårsrapport 2018; Regionförbundet Kalmar län

Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar delårsrapporten till kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning
Regionförbundets styrelse överlämnar 2018-10-25 § 122 delårsrapporten till region-
förbundets ägare för kännedom.

Delårets verksamhet har resulterat i ett överskott på cirka 3 300 tkr. Prognosen för 
helåret beräknas till ett överskott på 754 tkr att jämföra med budgeterat nollresultat. 

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018. 

Skickas till
Kommunfullmäktige

______________
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§ 242 Dnr 2018/254 006 KS

Sammanträdestider  2019

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna följande sammanträdesdagar för 2019:

29 januari, 26 februari, 26 mars, 30 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 
24 september, 22 oktober, 26 november samt 17 december. 

Ärendebeskrivning
Inför varje år har kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrel-
sens arbetsutskott att, i nämnd ordning, godkänna datum för sammanträdena

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-06 med förslag på sammanträdesdagar.

Bedömning
Då upplägget av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden 
för 2018 har fungerat bra både för ekonomiavdelningens ekonomiska redo-
visningar och kommunledningskontorets arbete med flödet i besluten kan 
samma upplägg användas även 2019.

Eftersom arbetsutskottets sammanträden oftast innehåller både besök och 
beslutsärenden är förslaget för i år att dessa separeras så att ena samman-
trädet i görligast mån är fritt från besök. 

Det andra utskottssammanträdet är följaktligen inriktat på besök och de be-
slutsärenden som brådskar.

Dagens sammanträde
Vi dagens sammanträde föreslås att sammanträden inte ska förläggas på skollov 
samt att sammanträdena ska börja klockan 09:00. 

Skickas till
Kommunsekreteraren
Evenemangskalendern

______________



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-27 243

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 243 Dnr 2018/10 002 KS

Meddelanden och delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsenlägger redovisning av delegationsbeslut tillsammans med inkom-
na meddelanden med godkännande till handlingarna  (BILAGA 5).
______________
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    BILAGA 2 KS 2018-11-27 § 231 

 

SKRIFTLIG RESERVATION 

Ärende 16, Ansökan om medfinansiering Boverket, samlingslokal 

IOGT-NTO 
 

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att anvisa 105 000 kr i kommunalt 

stöd. 

I tjänsteskrivelsen kan vi läsa: ”I årets budget saknas utrymme för satsningar på 

externa lokaler. Eventuella bidrag medför besparingar inom andra verksamheter.” 

 

- Majoriteten (S, V, C) har inte klargjort på vilka andra verksamheter det ska 

sparas 105 000 kr. 

 

- En tidigare ansökan till medfinansiering från PAIF fick avslag med hänvisning till 

att det saknades budget. Varför gäller inte likabehandlingsprincipen för våra 

föreningar? 

 

- Det finns inga riktlinjer kring max belopp. Kommunal medfinansiering sker alltså 

helt godtyckligt. 

 

- Borgholms kommun betalar redan idag driftbidrag till IOGT-NTO. Samtidigt 

vägrar de hyra ut möteslokal till Sverigedemokraternas lokala partiförening. Jag 

tycker inte att medborgarnas skattepengar ska gå till bidrag till en förening som 

uteslutar vissa medborgare från att boka deras lokaler. 

 

 

Marcel van Luijn (M) 

Oppositionsråd 



 
 

 

 
 
Reservation kommunstyrelsen 2018-11-27 
Ärende 23 – Motion (Lars-Erik Larsson V)  
– ta upp frågan om Åkerboskolans ombyggnation i kommunfullmäktige 
 

Framtid Öland (FÖL) är starkt kritiska till hanteringen av ärendet Åkerboskolan. Sedan 
inriktningsbeslutet om ombyggnation togs i kommunstyrelsen den 29 maj 2018 med röstsiffrorna 6-5 
har det inte hänt någonting, på 6 månader. 
 
Vi i FÖL reserverar oss mot dagens beslut till förmån av vårt eget yrkande, dvs att avslå motionen och 
därmed omgående starta det redan beslutade arbetet med inriktning ombyggnation, förslagsvis i 
etapper.  
 
FÖL har fått kritik för att vi inte ser till expertisens tekniska undersökning när det gäller ombyggnation 
jämfört med nybyggnation. Det gör vi men har även valt att lyssna på expertisen (dvs våra tjänstemän 
på ekonomiavdelningen) när det gäller kommunens ekonomiska prognoser. För vi har trots allt tre 
finansiella mål som är tagna av kommunfullmäktige som säger: 
 

- Ekonomin ska utgöra begränsningar för verksamheten 
- Investeringarna ska självfinansieras 
- Kostnaderna ska inte överstiga 98 % av skatter och bidrag 

 
Den ekonomiska budgetuppföljningen för oktober visar ett resultat på ca 1,25% av skatter och bidrag. 
Budget för 2018 är 3% (enligt kommunalrådet når vi 2% “i de bästa av alla världar”). Ändå är det inga 
andra partier än Framtid Öland och Moderaterna som tycks vara oroliga för den ekonomiska 
situationen. 
 
S, C och V driver frågan om nybyggnation men INGEN av dem har svarat på frågan hur en 
finansiering på i runda slängar 100 mkr ska gå till. Därmed har vi inte något annat val än att rösta mot 
ett förslag som leder till ett sådant beslut. Vi anser att det är oansvarigt att se på kommunens pengar 
såsom S, C och V verkar göra. 
 
 
 
Framtid Öland 
Torbjörn Johansson 
Annette Hemlin 
 

BILAGA 3 KS 2018-11-27 § 238



    BILAGA 4 KS 2018-11-27 § 238 

 

SKRIFTLIG RESERVATION MODERATERNA 

Ärende 23, motion ang Åkerboskolans ombyggnation 

 

Vi reserverar oss mot beslutet att bifalla motionen till förmån för vårt eget 

avslagsyrkande samt tjänsteskrivelsens slutsats att kommunstyrelsen redan har fattat 

beslut i ärendet och att motionen därför borde avslås. 

Den 29 maj tog kommunstyrelsen med röstsiffrorna 6-5 inriktningsbeslutet att 

Åkerboskolan ska byggas om och renoveras. 

Denna motion överlämnades till kommunstyrelsen för beredning 2018-06-18. Vid 

sammanträdet 10 dagar senare (2018-06-28) beslutade kommunstyrelsen åter att 

godkänna inriktningsbeslut utifrån ombyggnadsalternativ 1. Varför togs denna motion, 

som är kopplad till beslutet, inte med då? Jo, därför att det inte fanns majoritet för 

nybyggnation i kommunstyrelsen. 

Det har varit i Socialdemokraternas intresse att under tiden förhindra/motarbeta att 

beslutet verkställdes. Sedan renoveringsbeslutet i juni har det inte hänt någonting och 

Åkerboskolans elever och personal har därmed förlorat ytterligare ett halvt år i väntan 

på denna viktiga satsning. Socialdemokraterna har aldrig haft för avsikt att genomföra 

det demokratiskt tagna renoveringsbeslut. 

Motionens argument för beslut i fullmäktige är att detta är ett viktigt ärende. Det finns 

många viktiga, kostsamma och kontroversiella beslut som har tagits under 

mandatperioden 2014-2018 utan fullmäktiges inblandning. Denna ”flexibla” attityd mot 

”praxis” ser vi tyvärr allt oftare. 

Kommunstyrelsen har tagit ett inriktningsbeslut. Det finns formellt inte anledning eller 

krav på att inriktningsbeslut ska tas i kommunfullmäktige. Vilka beslut ska framöver tas i 

fullmäktige? Endast beslut i kommunstyrelsen som inte faller ut som Socialdemokraterna 

vill? 

Det hade varit ärligare om Centern hade krävt rakt av vad de lovade innan valet, 

nämligen att riva upp renoveringsbeslutet. Väljarna har dock inte riktigt belönad Centern 

för detta löfte – partiet blev valets största förlorare, inte minst på norra Öland. ”Inga 

beslut kommer att rivas upp i nuläget, som det om Åkerboskolan”, sa Staffan Larsson 

(C) i Ölandsbladet 14 september. Samma budskap om att tagna beslut ska respekteras 

hördes från Ilko Corkovic vid upprepade tillfällen. Det tog inte ens två månader för 

makthavarna att bryta dessa löften, men nu gömmer man sig bakom en motion från 

Vänsterpartiet. 

 

Marcel van Luijn (M) 

Oppositionsråd 



Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3175 I Cirkulär 18:37 Budgetförutsättningar för åren 
2018–2021

I detta cirkulär presenterar vi:

*   Ny skatteunderlagsprognos
*   Preliminärt beskattningsutfall oktober
*   Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
*   Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag

Magdalena Widell

2018-10-22 SKL 

      Meddelande KS CIRKULÄR

2018.3200 I Cirkulär 18:40 Överenskommelse träffad med 
samtliga fackliga organisationer 
om vissa frågor om sommartid/vintertid

Bakgrund
I cirkulär 18:32 informerades om att  
överenskommelse träffats med Vårdförbundet 
kring vissa frågor om sommartid/vintertid
och att diskussioner fördes med övriga fackliga 
organisationer. Överenskommelsen som träffats 
med Vårdförbundet innebär att
det görs en ändring i 
förhandlingsöverenskommelsen från 1993, 
Förhandlingar rörande vissa frågor i samband 
med sommartid,
förhandlingsprotokoll 1993-02-26.  Ändringen 
innebär att arbetstagare som tjänstgör sista 
natten med sommartid och därigenom
arbetar en extra timme, får enkel 
övertidsersättning för den timmen från och med 
övergången till normaltid (vintertid) i år. 
Nu har motsvarande överenskommelse träffats 
med samtliga fackliga organisationer. 

Magdalena Widell

2018-10-24 SKL

      Meddelande KS CIRKULÄR

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-11-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

Datum: 2018-10-22 - 2018-11-16

Riktning: Alla

Sekretess:

Status:

Notering: meddelande

Alla

Visas ej

Sidan  1 av 9

1
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3232 I Beslut BEAB 2018-10-10 § 177 
Återställning/Utbyggnad av Ölanda flygplats 

Magdalena Widell

2018-10-29 BEAB

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3233 I Beslut BEAB och hållbarhetspolicyn 2018-10-10 
§ 180 Hållbarhetspolicy Borgholm Energi AB 

Magdalena Widell

2018-10-29 BEAB

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3235 I Beslut BEAB 2018-10-10 §181 Information från 
Skyddskommittén

Magdalena Widell

2018-10-29 BEAB

      Meddelande KS SKRIVELSE

2018.3236 I Cirkulär 18:39 Bilaga 1 Magdalena Widell

2018-10-29 SKL

      Meddelande KS CIRKULÄR

2018.3238 I Beslut enligt förordning (2015:552) om 
statsbidrag för upprustning av skollokaler och av 
utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem. 
Boverket beviljar totalt 375 000 för upprustning av 
skollokaler vid Slottsskolan. 

Magdalena Widell

2018-10-29 Boverket 

      Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3271 I Skrivelse ställd till KSO med förslag att solel kan 
ta vara ett alternativ för Borgholms kommuns 
bilar. 

Magdalena Widell

2018-11-06 Andrew Davies 

      KS meddelande
KSO svarar om han anser att denna bör 
besvaras, ska isåfall kopplas ihop med denna. 

SKRIVELSE

2018.3273 I Styrelsens protokoll 2018-10-31 § 72 Magdalena Widell

2018-11-07 Kalmarsunds Gymnasieförbund

KS 2018/260 KS meddelande PROTOKOLL

Budget 2018; delårsrapport och årsredovisning

2018.3275 I Information om kommande 
bostadsmarknadsenkäten 2019 och Plan-, bygg- 
och tillsynsenkäten 2018

Magdalena Widell

2018-11-07 Boverket 

Sidan  2 av 9

2
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

      KS meddelande INFORMATION

2018.3277 I SBN 2018-10-25 § 215 beslut att ge bygglov för 
16 stugor för Kapelludden AB

Magdalena Widell

2018-11-07 SBN

      KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3278 I Cirkulär 18:42 Tre pensionsöverenskommelser 
för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  3 av 9

3
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3280 I Cirkulär 18:42 Bilaga 2 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  4 av 9

4
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3281 I Cirkulär 18:42 Bilaga 3 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  5 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3282 I Cirkulär 18:42 Bilaga 4 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  6 av 9

6
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3283 I Cirkulär 18:42 Bilaga 5 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

Sidan  7 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3284 I Cirkulär 18:42 Bilaga 6 Tre 
pensionsöverenskommelser för individer
som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK 

Den 31 oktober 2018 enades Sveriges 
Kommuner och Landsting, Sobona – Kommunala
företagens arbetsgivarorganisation samt Svenska 
kyrkans arbetsgivarorganisation med
Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verk-
samhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisa-
tioner, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt 
AkademikerAlli-
ansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer om följande tre överens-
kommelser:

*   Pensionsöverenskommelse för födda 1954 och 
senare som omfattas av PA-KL, PAK
      och LPAK (bilaga), 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om höjd garantinivå för
      tjänstepension enligt PA-KL (bilaga) samt 

*   Överenskommelse om ändrad lydelse i 
Överenskommelse om individuell  lägstanivå
      i PA-KL, PAK och LPAK (bilaga).

Magdalena Widell

2018-11-07 SKL

      KS meddelande CIRKULÄR

2018.3295 I Trafikförändringar vid tabellskifte 9 december 
2018
Söndagen. Borgholm påverkas Linje 101 Kalmar 
- Borgholm. Tillkommande turer morgonturer 
måndag-fredag och helger.
Tillkommande turer Borgholm-Köpingsvik. Övriga 
linjer endast mindre tidsjusteringar
Tidtabellen gäller från 2018-12-09 tom 2019-06-
16.

Magdalena Widell

2018-11-07 KLT 

      KS meddelande INFORMATION

2018.3366 I Beslut enligt förordningen (2016:398) om stöd till 
utemiljöer i vissa bostadsområden. Boverket 
avslår Borgholms kommuns ansökan om stöd  
Högby 8:1

Magdalena Widell

2018-11-12 Boverket 

      Meddelande KS BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Sidan  8 av 9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3371 I Beslut om fördelning av anvisningar av nyanlända 
till kommunerna år 2019 regeringsbeslut om 
tilldelad länsfördelning, Borgholms kommunantal 
5

Magdalena Widell

2018-11-14 Länsstyrelsen i Kalmar

      Meddelande KS
Skickat till Eva K, soc och utb

BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

2018.3405 I Beslut i Förbundsfullmäktige om Sydarkiveras 
utveckling

Marie-Louise Johansson

2018-11-16 Sydarkivera

KS 2017/296 KS meddelande BESLUT FRÅN ANNAN 
MYNDIGHET

Remiss projekt Sydarkiveras utveckling

Sidan  9 av 9

9
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

2018.3205 U Ansökan om grävtillstånd gällande Franska 
vägen 25, Resedan 1

Emma Sjögren

2018-10-26 Grävansökan 27/18 MEX

KS 2018/3 2018-10-26 Mejlat svar till Andreas Pile DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018

2018.3267 U Borgholms kommun berörs som fastighetsägare 
till Klinta bodar 1:1 . Grannyttrandet gäller 
bygglov för nybyggnad av mur. Svar senast 
2018-10-29

Emma Sjögren

2018-10-29 SBN MEX

KS 2018/34 Lämnar utan erinran.  DELEGERINGSBESLUT

Grannyttrande 2018

2018.3242 U Borgholms cityförening- Julmarknad tillstyrkt 
ansökan

Jens Odevall

2018-10-29 Yttrande 

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-10-29/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3258 U Överlåtelse arrendeavtal kafé och 
golfverksamhet, Tings ene 1:14

Emma Sjögren

2018-10-30 Tings ene 1:14, kioskbyggnad MEX

KS 2018/4 20181101 Skickat överlåtelsen till nya 
arrendatorn med post

DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018

2018.3253 U Ansökan och tillstånd för bredtransport 2018-11-
15 Sandbybadets Camping- väg 136-Hagaby 
Löttorp

Marie-Louise Johansson

2018-11-01 Antes Lyft och Transport

KS 2018/5 Skickat till polisen och Antes DELEGERINGSBESLUT

Lokala Trafikföreskrifter, transporttillstånd, 
flyttning av fordon kommunal mark

2018.3356 U Socialdemokraternas förening - ingen erinran för 
apellmöte 2018-11-10 och 2018-11-17

Jens Odevall

2018-11-07 Yttrande

Utskriftsdatum: Utskriven av: Magdalena Widell2018-11-19

Handlingar

Diarieenhet: Kommunkansliet

2018-10-22 - 2018-11-16

Riktning:

Status: Alla

DELEGERINGSBESLUTDokumenttyp:

Datum:

Alla

Notering:

Visas ejSekretess:
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Id I/U/K Beskrivning Ansvarig

Datum Avsändare/Mottagare Avdelning

Ärendenummer Notering Dokumenttyp

Ärendemening

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-07/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3370 U KP Byggplåt - yttrande byggställning och 
conteiner förlängt datum tom 2018-11-29

Jens Odevall

2018-11-14 Yttrande

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-14/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3433 U yttrande mål nr 1681-18 där kommunen 
motsätter sig överklagandet ochhemställer att 
det ska lämnas utan bifall.

Ilko Corkovic

2018-11-14

KS 2018/45 DELEGERINGSBESLUT

Fastighetsförsäljning del av Borgholm 11:1 
(Lyckås)

2018.3391 I Ansökan om tillstånd gällande Kårehamns hamn
2018-11-01 - 2018-06-01

Emma Sjögren

2018-11-15 Grävansökan 28/18 MEX

KS 2018/3 DELEGERINGSBESLUT

Grävtillstånd 2018

2018.3467 U Delegationsbeslut att upplåta mark till upplag 
BILAGA

Ida Dessin

2018-11-16 Borgholm 11:1 invid OSTEN MEX

KS 2018/4 DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018

2018.3468 U Delegationsbeslut att upplåta mark till och med 
påsk 2019 för upplag av matjord på fastigheten 
Borgholm 11:1 invid BEAB Osten

Ida Dessin

2018-11-16 Borgholm 11:1 invid OSTEN MEX

KS 2018/4 DELEGERINGSBESLUT

Markfrågor mex 2018

2018.3401 U Jan-Åke Johannesson bygg AB - yttrande om 
contiener 

Jens Odevall

2018-11-16 Yttrande

KS 2018/6 Skickat till polisen 2018-11-16/Magda DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats

2018.3403 U Ebbas-tillstyrkt ansökan för uteservering 2018-
04-27-2018-08-31

Jens Odevall

2018-11-16 Yttrande

KS 2018/6 DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2018-11-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-11-06

§ 303 Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB 
§ 304 Information från personalavdelningen 
§ 305 Ansökan om bidrag till grannsamverkan 
§ 306 Begäran om avsättning extramedel till 2019 års budget Gata/park 
§ 307 Begäran om anvisning av medel, budgetöverskridande Gata/Park 
§ 308 Återrapportering prioritering underhållsplan för hamnar; Begäran om

anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i hamnarna Borgholm,
Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik

§ 309 Upphandling ramavtal - avropsanmälan lekmaterial 
§ 310 Upphandling ramavtal - avropsanmälan möbler 
§ 311 Upphandling - Biblioteksmedier 
§ 312 Bowlinghallen i Borgholm 
§ 313 Redovisning av delegationsbeslut; Utvecklingsprojekt regionalt

energisystem Öland; Beslut om deltagande
§ 314 Redovisning av delegationsbeslut; laglighetsprövning

kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 67 Fastighetsförsäljning
del av Borgholm 11:1 (Lyckås)

§ 315 Information - smarta sopkärl 
§ 316 Fastighetsreglering del av Mellböda 25:1 
§ 317 Omförhandling samverkansavtal Telia; bredbandsutbyggnad 
§ 318 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 
§ 319 Reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen 
§ 320 Återtagen motion (Eva Wahlgren (C) - Utveckla och bygg ut

Åkerbobadet
§ 321 Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför

upptagningsområdet till Åkerboskolan
§ 322 Begäran om parkeringsförbud, Rungatan 
§ 323 Deltagande SmåKoms konferens 22-23 november 
§ 324 Information från verksamheten, verkställighet samt redovisning av

delegationsbeslut
§ 325 Information - Wellbo fastighetsutveckling 
§ 326 Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 socialnämnden 

2018-11-13

§ 327 Utredning; Från matsal till restaurang 
§ 328 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018 samhällsbyggnadsnämnden
§ 329 Färdigställande cykelled Knäppinge-Ormöga, del av projektet Fyr till

Fyr
§ 330 Rapport om feriearbete 2018 
§ 331 Återrapportering uppdrag; Fastighetsförsäljning Södra Runsten 7:21

(förskolan Näktergalen)
§ 332 Information; arbetsmarknadsenheten
§ 333 Anpassning och upprustning av lokaler för daglig verksamhet på

Ekbacka Hus 6 plan 2 samt lokaler för återbruk i fastigheten
Hammaren 9

§ 334 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018 utbildningsnämnden 
§ 335 Motion (Lars-Erik Larsson V) - ta upp frågan om Åkerboskolans

ombyggnation i kommunfullmäktige
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Borgholm Energi AB

2018-10-10

§ 164 Taxor 2019 för Återvinning och Avfall samt VA 
§ 165 Äskande ökade medel för 2019 för Gata/Park 
§ 166 Projekt VA-taxa Införande av ny taxestruktur VA och

debiteringsmodeller för avtalskunder VA
§ 167 Budgetöverskridande 2018 Gata/Park och

Vinterväghållning
§ 168 BEAB Styrelsemöte inledning 2018
§ 169 VD rapporterar 2018 
§ 170 Månadsuppföljning 2018 BEAB 
§ 171 Avvikelserapportering oktober 2018 
§ 172 Taxor och budget 2019 Borgholm Energi 
§ 173 Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall 
§ 174 Avfallssortering matavfall Lägesrapport 
§ 175 Projekt VA-taxa Statusrapport 
§ 176 Verksamhetsplan med Budget 2019 Borgholm

Energi
§ 177 Återställning/Utbyggnad av Ölanda flygplats 
§ 178 Uppföljning Gata Park Hamnar (Ingela presenterar) 
§ 179 Återrapportering från Kommunstyrelsen,

Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens
Arbetsutskott oktober 2018

§ 180 Hållbarhetspolicy 
§ 181 Skyddskommittén 
§ 182 Restlista 2018

Borgholm Energi El-nät 

2018-10-10

§ 28 Styrelsemöte inledning 2018 
§ 29,30 Budget 2019 Borgholm Energi Elnät 
§ 31 Månadsuppföljning 2018 BELNAB 2
§ 32 Avvikelserapportering oktober 2018

- - - - 
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