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§ 306 Begäran om avsättning extramedel till 2019 års budget Gata/park 2018/128 041 6

§ 307 Begäran om anvisning av medel, budgetöverskridande Gata/Park 2018/165 049 7

§ 308 Återrapportering prioritering underhållsplan för hamnar; Begäran om 
anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i hamnarna Borgholm, 
Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik

2016/92 043 8

§ 309 Upphandling ramavtal - avropsanmälan lekmaterial 2017 2018/1 059 9

§ 310 Upphandling ramavtal - avropsanmälan möbler 2017 2018/1 059 10

§ 311 Upphandling  - Biblioteksmedier 2018/1 059 11

§ 312 Bowlinghallen i Borgholm 2017/267 443 12

§ 313 Redovisning av delegationsbeslut; Utvecklingsprojekt regionalt 
energisystem Öland;  Beslut om deltagande 

2018/235 106 13 - 14

§ 314 Redovisning av delegationsbeslut; laglighetsprövning 
kommunfullmäktiges beslut 2018-03-19 § 67 Fastighetsförsäljning 
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2018/45 253 15

§ 315 Information - smarta sopkärl 16
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§ 318 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2018/117 003 21

§ 319 Reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen 2018/117 003 22
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2018/101 109 24 - 25
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§ 324 Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning av 
delegationsbeslut

2018/11 002 28
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§ 303 Dnr 2018/249 003 KS

Personalpolicy för Borgholms kommun och Borgholm Energi AB

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige
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 
antagna värderingar.

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

Beslutsunderlag
Personalpolicy
Tjänsteskrivelse 2018-10-26

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 304 Dnr 2018/12 020 KS

Information från personalavdelningen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning
HR-chef Ann Nilsson informerar om pågående personalfrågor inom kommunen och 
bolaget. 

______________
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§ 305 Dnr 2018/237 048 KS

Ansökan om bidrag till grannsamverkan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att avslå ansökan om bidrag.  

Ärendebeskrivning
SSF Stöldskyddsföreningen ansöker i skrivelse 2018-10-12 om kommunalt 
stöd till Grannsamverkan. 

Samverkan mot brott finansierar idag grannsamverkansverksamheten i 
Sverige och önskar bidrag från Borgholms kommun på 5 tkr för 2019, för att 
stödja och utveckla verksamheten. Svar önskas senast 31 december 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-11-01 att lämna ärendet till politiken för ställningstagande. 

Dagens sammanträde
Marcel van Luijn (M) anser att det är bättre att ge till stöd till lokala föreningar.

Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar avslag på ansökan. 

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet avslår ansökan.

Skickas till
SSF Stöldskyddsföreningen
Registrator för avslut av ärendet

______________
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§ 306 Dnr 2018/128 041 KS

Begäran om avsättning extramedel till 2019 års budget Gata/park

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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 
förtydligande av de föreslagna åtgärderna.

Ärendebeskrivning
Styrelsen i Borgholm Energi föreslog 2018-10-10 kommunstyrelsen att 
avsätta 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 med förslag att ärendet tas upp för ny behandling 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, arbetsmarknads-
avdelningen och verksamhetsvaktmästare. 

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

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 307 Dnr 2018/165 049 KS

Begäran om anvisning av medel, budgetöverskridande Gata/Park

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att uppmana Borgholm Energi AB att arbetet avseende åtgärder för att 

minska budgetöverskridande ska ske löpande och redovisas till 
kommunstyrelsen i samband med månadsuppföljning.

att det budgetöverskridandet som återstår efter effekt av genomförda 
åtgärder 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 Rosie/asfaltsplan
• Tydliggörande av roller och rutiner
• Kontroll och styrning av arbetsåtgärder
• Extra insatta 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

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 
överskridande som återstå efter effekt av genomförda åtgärder ska hanteras 
inom kommunstyrelsens ram. 

Skickas till
Kommunstyrelsen 
______________
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§ 308 Dnr 2016/92 043 KS

Återrapportering prioritering underhållsplan för hamnar; Begäran 
om anvisning av medel för akuta åtgärdspunkter i hamnarna 
Borgholm, Byxelkrok, Kårehamn och Sandvik

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
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 fram-
tagen 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 
kommunstyrelsen 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 
hamnutredning/underhållsplan innan vidare beslut medel till besiktningar.
Borgholm Energi 2018-09-12 § 148 att överlämna prioriteringslista.

Dagens sammanträde
Vid dagens sammanträde lyfts återrapporterad underhållsplan med prioriteringar.

Skickas till
Kommunstyrelsen
______________
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§ 309 Dnr 2018/1 059 KS

Upphandling ramavtal - avropsanmälan lekmaterial 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anmäla avrop på Lekmaterial 2017.

Ärendebeskrivning
Delar av ramavtalet Lekmaterial 2017 är klara för avrop. Ramavtalet ersätter det 
tidigare avtalet Lekmaterial 2013 som löpte ut i maj 2018, och kommer omfatta fem 
anbudsområden och tre geografiska områden. Tre av anbudsområdena är dock 
överprövade och därför är det i dagsläget endast möjligt att beställa från resterande 
två: Pedagogiska läromedel och Lekmöbler och lekmattor. Ekonomiavdelningen 
återkommer med information när avtal för övriga områden är tecknade. 

Avtalets omfattning:
1. Lekmaterial inne- och utelek - överprövat 
2. Pedagogiska läromedel - klart för avrop
3. Hobbymaterial - överprövat 
4. Lekmöbler och lekmattor - klart för avrop
5. Barnvagnar och cyklar - överprövat 

Beslutsunderlag
Upphandling
Tjänsteskrivelse 2018-11-05

Bedömning
Ramavtalet Lekmaterial 2017 tar hänsyn till målet om en giftfri förskola med 
leksaker fria från miljö- och hälsofarliga ämnen.

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 310 Dnr 2018/1 059 KS

Upphandling ramavtal - avropsanmälan möbler 2017

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anmäla avrop på Möbler 2017 

Ärendebeskrivning
Ramavtalet Möbler 2017 innehåller ett brett sortiment av möbler till offentlig 
förvaltning som täcker största delen av kommunens möbelbehov. Sortimentet 
innefattar allt från giftfri inredning till förskola till trygg förvaring av handlingar, möbler 
för ett modernt hållbart kontor och trivsamma uteplatser och väntrum.

Ramavtalet innefattar 11 anbudsområden. Ännu är det bara möjligt att avropa från 7 
av anbudsområdena: 

C - Möbler för vård och omsorg 
D - Möbler för kontor och arbete
F - Arkiv
H - Arbetsstolar 
I - Hemnära miljöer 
J - Säker förvaring 
K - Madrasser

Avtal för ytterligare fyra anbudsområden är klara att tecknas med planerad 
avropsstart i december.

A - Möbler för skola
B - Möbler för förskola 
E – Miljö- och lobby
G - Utemiljö

Beslutsunderlag
Upphandling
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 311 Dnr 2018/1 059 KS

Upphandling  - Biblioteksmedier

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att delta i länsgemensam upphandling avseende biblioteksmedier.

Ärendebeskrivning
På uppdrag av Regionförbundet i Kalmar län erbjuder upphandlingsenheten i 
Kalmar kommun kommunen att delta i gemensam länsupphandling av biblioteks-
medier för folkbiblioteken i Kalmar län samt med möjlighet för gymnasie- och 
skolbibliotek att delta.

Gällande avtal går ut under 2019 genomförs nya upphandlingar. 

Biblioteksmedier 2018 är uppdelade i två upphandlingar, därav två fullmakter.
• Biblioteksmedier Tidskrifter och dagstidningar. Nytt avtal beräknas börja

2019-05-01.
• Biblioteksmedier områden nedan, nytt avtal beräknas börja 2019-09-01. 

o Böcker på svenska och andra språk samt ljudböcker, outrustade
o Böcker på svenska och andra språk samt ljudböcker, utrustade
o DVD-filmer, Data/TV-spel och Musik CD  

Upphandlingen genomförs som öppen upphandling.
Avtalstiden: 2 år med möjlighet till förlängning med 1år+1år. 
Sista dag för inlämnande av fullmakt är 16 november 2018

Beslutsunderlag
Upphandling
Tjänsteskrivelse

Skickas till
Ekonomiavdelningen

______________
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§ 312 Dnr 2017/267 443 KS

Bowlinghallen i Borgholm

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att säga upp hyresavtal med Nalo Fastighet AB gällande kommunal drift av 

bowlinghallen.
att verksamheten i kommunal drift avslutas med 2018-12-20 som sista öppetdag.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 beslutade att 
förlänga hyresavtal för hyra av bowlinghallen till och med 2018-12-31 behöver nytt 
beslut fattas om eventuell ytterligare förlängning. 

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-21 § 198 att hyra bowlinghallen till och 
med 2018-04-30.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 § 157 att förlänga avtalet till och med 
2018-12-31. 

Dagens sammanträde
Kommunchef Jens Odevall lyfter frågan om hyresavtalet ska förlängas. För 2018 
prognosticeras ett underskott om flera hundra tkr. Det finns ingen möjlighet för 
fritidsverksamheten att hantera detta inom budget varför frågan lyfts politiskt.

Vid uppsägning av avtalet föreslås att sista öppetdag blir 2018-12-20 eftersom 
personalen ha sparad semester som måste tas ut.  

I och med att intilliggande restauranglokal nu hyrts ut är det tveksamt om kommu-
nen ska fortsätta att driva bowlinghallen då det strider både mot de kommunala 
kompetenserna och kommunens alkoholpolicy att ha verksamhet i lokaler där 
alkohol serveras. 

Det konstateras att kommunen genom att driva bowlinghallen skapat förutsättningar 
för både skolungdomar, pensionärer och omsorgsverksamheten samt gett fortsatt 
möjlighet för bowlingklubbens seriespel.

Skickas till
Fritidschefen
Nalo Fastighet AB
Ekonomiavdelningen
______________



Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

Sammanträdesdatum Paragraf
2018-11-06 313

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 313 Dnr 2018/235 106 KS

Redovisning av delegationsbeslut; Utvecklingsprojekt regionalt 
energisystem Öland; Beslut om deltagande

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner redovisning av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning
E.ON har frågat om kommunen vill delta i ett utvecklingsprojekt på Öland för 
att ta tillvara och vidare utveckla erfarenheterna från ”Pilotprojektet lokala 
Energisystem Simris”.

Kommunstyrelsens ordförande har 2018-10-15 enligt delegation punkt 5.1.1. 
godkänt att kommunen deltar i E.Ons utvecklingsprojekt regionalt energi-
system Öland. 

E.ON Energidistribution AB, som äger och har koncession för samtliga 
överföringsledningar för el på Öland, samt förbindelserna till och från 
fastlandet vill medverka till framtidens energisystem, genom att utveckla nya 
metoder och tekniska lösningar. 

Det finns nu inom ERA-NET (European Research Area Elnät) möjlighet att 
söka stöd för utvecklingsprojekt. ERA är en del av EU-kommissionens 
ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 och administreras i 
Sverige av Energimyndigheten.

Förslaget, ”Active Network Management for All” (ANM4L) har till syfte att 
demonstrera hur innovativa aktiva kontrollsystem för elnätet kan effektivisera 
och öka integrationen av förnybara energikällor i distributionsnätet.
Projektet kommer genom en serie av tester på Öland att visa hur tekniska 
hinder, som teoretiskt beräknad överföringsförmåga i distributionsnäten och 
icke-tekniska hinder, som kundacceptans och kunddeltagande kan 
övervinnas, och hur dessa resultat kan överföras till andra lokala och 
regionala energisystem och andra elnätsbolag.

Borgholms kommun medverkan är att bidra med kundperspektivet. Det gäller 
såväl konkreta anläggningar som är möjliga att styra förbrukningsmässigt och 
därmed kan ingå i teoretiska och praktiska tester, samt utvärdera 
kundpåverkan och kundupplevelsen. Exempel på anläggningar som har 
styrbar förbrukning är swimmingpooler, äldreboende, VA-anläggningar och 
därmed möjliga att ingå i testerna. Lokala campingplatser kan också bli 
aktuella för medverkan.
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Bedömning
Kommunen kan genom att delta i projektet få ökad kunskap om hur förnybar 
energi kan användas i samhällsplaneringen och i kommunens egna 
anläggningar. Förutom de miljömässiga vinsterna leder projektet till god PR 
för kommunen. 

Konsekvensanalys
Projektet kommer att ansöka om stöd med totat ca 2 miljoner € från ERA-
NET för att täcka deltagarnas kostnader.

Varje partner redovisar egen budget för deltagande och får stöd i motsvar-
ande grad. Detta betyder för Borgholm Kommuns del att arbetstid och 
eventuellt material som bokförs för detta projekt är underlag för stöd till 
kommunen, med syfte att inga kostnader skall belasta kommunens egen 
budget. Det noteras att det inte är någon kostnad för kommunen om projektet 
inte får något bidrag. 

Skickas till
E.on

______________
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§ 314 Dnr 2018/45 253 KS

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

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisning av delegationsbeslutet till 
handlingarna

Ärendebeskrivning
Förvaltningsrätten i Växjö förelägger 2018-10-18 kommunen att yttra sig över Per 
Lublins laglighetsprövning över rubricerade beslut senast 2018-10-26. 

Kommunstyrelsens ordförande har enligt delegation punkt 5.1.1 lämnat följande 
yttrande: 

Kommunen motsätter sig överklagandet och hemställer att det ska lämnas utan 
bifall. 

Som grund för överklagandet anförs att det inte till kommit i laga ordning då 
fullmäktiges ordförande ej lät pröva Per Lublins yrkande att ordföranden i föreningen 
Ölands Järnväg skulle få yttra sig i ärendet. 

Föreningen Ölands Järnväg har tidigare i skrivelse undersökt om möjlighet att av 
kommunen få tillgång till eller alternativt för en symbolisk summa överta den så 
kallade ”Banvaktsstugan” på aktuell fastighet. Kommunledningen har beaktat detta 
men valt att föreslå kommunfullmäktige att sälja hela fastigheten på den öppna 
marknaden, vilket fullmäktige beslutade i det nu överklagade ärendet. 

Kommunallagen (KL 5:40) anger att fullmäktige får besluta att andra än de som är 
ledamöter får delta i överläggningarna. Per Lublin yrkade under fullmäktiges 
behandling av aktuellt ärande att föreningens ordförande skulle ges möjlighet att få 
presentera föreningens planer om ”Banvaktstugan”. Ordförande fann att detta inte 
hörde till aktuellt ärende varför yrkandet inte togs upp till behandling. Detta i enlighet 
med kommunallagens bestämmelse om att ordförande ska vägra att lägga fram ett 
förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende 
väcks (KL 5:57).   

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige beslut 2018-03-19 § 67
Föreläggande

Skickas till
Registrator
______________
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§ 315 KS

Information - smarta sopkärl

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde är Mats Thorsjö, EWF, inbjuden för att informera om 
företagets solcellsdrivna sopkärl. Kärlen komprimerar soporna vilket innebär färre 
hämtningar, minskade transportkostnader och minskad miljöpåverkan.

______________
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§ 316 Dnr 2017/246 253 KS

Fastighetsreglering del av Mellböda 25:1

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att genom fastighetsreglering försälja ca 670 kvm mark från fastighet Mellböda 

25:1 till fastighet Mellböda 25:2.
att försäljning sker genom fastighetreglering, där köpeskillingen fastställs till 120 

kronor/kvm, och ledningsrätt uppförs samt att kostnaderna för regleringen och 
bildande av ledningsrätt bekostas av köparen.

Ärendebeskrivning
I skrivelse 2017-10-19 anmälde fastighetsägaren till Mellböda 25:2 intresse att köpa 
mark i anslutning till sin fastighet. På fastigheten Mellböda 25:2 bedrivs idag Böda 
Fisk, som består av fiskaffär, restaurang och glassbar.

Fastighetsägaren framhåller att Böda just nu är attraktivt, dels på grund av årets 
Ölandsby men också med anledning av det nybyggda servicehuset. Denna fram-
gång vill fastighetsägare dra nytta av och investera i sin verksamhet. Investeringen 
syftar till att skapa fler platser inomhus vilket förlänger säsongen. För att möjliggöra 
en investering behöver mark förvärvas. Kommunen är enda markägaren i området

Beslutsunderlag
Skrivelse
Tjänsteskrivelse
Förslag till ny fastighetsindelning

Bedömning
Fastighetsägaren vill utöka antalet platser inne i restaurangen, då det endast finns 
plats för cirka 30 personer inomhus. Genom att bygga in det som idag är ute-
servering i sydlig riktning samt bygga till en ny uteservering efter nybyggnationen. 

En investering i verksamheten skulle bidra till att göra Böda Hamn än mer attraktivt.

Idag har fastighetsägaren tillstånd att ha uteservering i både sydlig och östlig 
riktning på fastigheten Mellböda 25:1.

Föreslagen köpeskilling är 120 kr/kvm, som köparen har godtagit. Köpeskillingen 
baseras bland annat på en värdering som utförts av Värderingsbyrån. 

Vid eventuell försäljning kommer avståndet mellan servicehuset och den nya 
fastighetsgränsen att vara cirka 11 meter. Servicehuset är till för de husbilar som 
kommer för att stå på ställplatserna i hamnen och man vill att de enkelt ska kunna ta 
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sig till och från ställplatserna, vilket det fortfarande anses kunna göras om 
försäljning genomförs. 

Öster om fastigheten finns VA-ledningar som, om markförvärvet sker, kommer 
hamna på Mellböda 25:2. Ledningarna kommer därför att hamna på privat mark 
varav ledningsrätt även måste sökas.

Enligt gällande delegationsordning har mark- och exploatering delegation att 
verkställa försäljningen. 

Konsekvensanalys
Böda hamn är ett turistmål många besöker och förslaget innebär en positiv åtgärd 
för att gynna företag i området, vilket kan leda till fler besökare.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. 

Skickas till
Mark och exploatering för verkställande av beslut

______________
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§ 317 Dnr 2018/226 014 KS

Omförhandling samverkansavtal Telia; bredbandsutbyggnad

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att uppdra till kommunchefen att omförhandla samverkansavtalet med 

Telia så att det ger kommunen möjlighet att hjälpa till med utbyggnaden 
av fiber-bredband, likt den modell som finns i Kalmar.

att uppdra till Borgholm Energi och IT-chefen att utreda på vilket sätt 
kommunen kan hjälpa till med utbyggnaden av fiberbredband.

Ärendebeskrivning
IT-chefen föreslår att samverkansavtalet med Telia omförhandlas så det ger 
större möjlighet för kommunen att hjälpa till med utbyggnaden av fiberbred-
band. 

Leverantörerna som är etablerade på Öland har svårt att bygga de sista 
områdena utan hjälp. Kommunen kan hjälpa till på flera sätt. Det kan röra sig 
om grävning, anläggning av kanalisation och anläggning av hela fibernät. I 
vissa områden är det lättare och billigare för kommunen att driva projekten.

Punkt 6.5 i samverkansavtalet hindrar kommunen och dess bolag att bygga 
infrastruktur för fiberbredband. Det är intressant för båda parter att denna 
punkt tas bort.

Enligt antagen bredbandsstrategi har kommunen som mål att 100 % ska ha 
tillgång till bredband via fiber senast år 2020. 

Beslutsunderlag
Samverkansavtal med Telia 2013-11-25 och IP-Only 2017-05-31.
Bredbandsstrategi antagen 2013-11-25.
Handlingsplan för fiberutbyggnad 2016-09-27
Tjänsteskrivelse 2018-09-26. 

Bedömning
Ett nytt samverkansavtal med Telia skulle göra det möjligt för ytterligare 
utbyggnad av fiberbredband. Det ger oss möjligheten att satsa egna medel i 
utbyggnaden om utrymme finns i budget.

Konsekvensanalys
Samverkansavtalet med Telia är giltigt till 2020-12-31 och kommunen 
kommer inte kunna hjälpa till på samma sätt förrän avtalet är avslutat. Målet 
om 100% under 2020 kommer inte att nås.
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Skickas till
IT-chefen
Borgholm Energi AB
Kommunchefen

______________
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§ 318 Dnr 2018/117 003 KS

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
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 
digital ärendekedja. Detta innebär att de förtroendevalda kan erbjudas möjlig-
het 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

Skickas till
Kommunstyrelsen
Författningssamlingen efter slutligt beslut

______________
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§ 319 Dnr 2018/117 003 KS

Reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
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 
övriga nämnder.

Beslutsunderlag
Gällande reglementen
Kommunstyrelsen 2018-05-29 § 99
Kommunallagen

Bedömning
Bakgrunden till översynen är dels den organisationsöversyn som beslutades under 
våren där samhällsbyggnadsnämndens uppgifter fördelas till en ny miljö- och 
byggnadsnämnd och kommunstyrelsen, ansvaret för arbetsmarknadsåtgärder 
föreslås flyttas till socialnämnden, klargöra att ansvaret för personal- och orga-
nisationsfrågorna 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
Kommunstyrelsen.
Efter slutligt beslut:
Författningssamlingen 
Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen

______________
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§ 320 Dnr 2014/271 109 KS

Återtagen motion (Eva Wahlgren C)- Utveckla och bygg ut 
Åkerbobadet

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar meddela kommunfullmäktige att motionen 
är återtagen och att ärendet avslutas från vidare handläggning.

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde återtar Eva Wahlgren rubricerade motion med hänvisning 
till den rådande utvecklingen kring Åkerboskolan.

Beslutsunderlag
Skrivelse

Skickas till
Kommunfullmäktige för kännedom

______________
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§ 321 Dnr 2018/101 109 KS

Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför upptag-
ningsområdet till Åkerboskolan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till lämnad redovisning. och avsluta 

motionen utan vidare hantering. 

Ärendebeskrivning
Marcel van Luijn (M) har i motion daterad 2018-03-22 föreslagit 
- att Borgholms kommun snarast ska undersöka möjligheterna till att ordna 

transporter för elever som vill gå på Åkerboskolan men bor utanför skolans 
upptagningsområde.

Kommunfullmäktige överlämnade 2018-04-16 § 84 motionen till kommunstyrelsen 
för beredning.

Beslutsunderlag
Motion
Tjänsteskrivelse 2018-05-23

Bedömning
En viktig grundprincip vid planering och utformning av grundskoleverksamheten är 
att eleverna inte ska ha längre skolvägar eller resor än vad som är nödvändigt. I 
skollagen anges att varje kommun vid utformningen av sin grundskola är skyldig att 
beakta vad som är ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt för eleverna. 

Enligt 10 kap 32 § Skollagen har elever som går i den kommunala skolan i hem-
kommunen som kommunen placerat eleven i, den så kallade placeringsskolan, rätt 
till kostnadsfri skolskjuts vid behov. De elever som väljer att gå i en annan skolenhet 
än den som kommunen annars skulle placerat dem i har inte rätt till skolskjuts om 
inte skolskjuts kan anordnas utan ekonomiska eller organisatoriska besvär. 

Kommunen bör vidare ta hela sitt territorium och alla elever i beaktande innan man 
anordnar skolskjuts för det egna skolvalet i visst område. Eleverna får tidsmässigt 
en längre skoldag som kostar mer både ekonomiskt och miljömässigt än mot om 
man går i placeringsskolan. 

Anordnas skolskjuts mellan Löttorp och Köpingsvik kommer skolskjutsen fördyras 
jämfört med skolskjutsen till placeringsskolan, vilket enligt Skollagen definieras som 
ekonomiska besvär för kommunen. En konsekvens blir kostnadsökningar för skol-
skjutsen då fler fordon och produktionskilometer behöver upphandlas. De fordon 
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som är upphandlade för Borgholms skolskjutstrafik kan inte nyttjas för eventuell 
tillkommande trafik till andra än placeringsskolorna. 

Från läsåret 18/19 förlängs skolskjutsen Åkerbo – Föra ner till Borgholm för växelvis 
boende på morgonen och sista ramtidsslutet för dagen (14:55 respektive 15:55). I 
dagsläget finns fem sittplatser lediga i bussen. Tillkommer fler än fem elever får 
ytterligare fordon sättas in till en större kostnad.

Dagens sammanträde
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar bifall till motionen.

Ilko Corkovic (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, vilka ska ställas under 
proposition.

Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att arbetsutskottet stöder förslaget att 
anse motionen besvarad.

Reservation
Marcel van Luijn (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Skickas till
Kommunstyrelsen

______________
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§ 322 Dnr 2018/257 311 KS

Begäran om parkeringsförbud, Rungatan

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i egenskap av trafiknämnd
att införa parkeringsförbud på Rungatan 14 måndag-fredag klockan 07:00-18:00.
att beställa skylt och uppsättning av densamma hos Borgholm Energi AB.
att finansering sker från konto 1100-2493.

Ärendebeskrivning
I skrivelse inkommen 2018-10-25 framför Besikta önskemål om att parkeringsförbud 
införs på Rungatan 14. Anledning är att parkerade bilar gör att personalen inte kan 
komma förbi vid besiktning av tunga fordon. 

Beslutsunderlag
Skrivelse

Bedömning
Kommunledningskontoret föreslår att parkeringsförbud på aktuell sträcka införs 
klockan 07:00-18:00 under arbetstid. 

Skickas till
Besikta
Handläggare LTF
Borgholm Energi
Ekonomiavdelningen 

______________
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§ 323 Hid

Deltagande SmåKoms konferens 22-23 november

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 
att Ilko Corkovic deltar på Småkoms konferens 22-23 november i Bromma.

Skickas till
Ilko Corkovic

______________
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§ 324 Dnr 2018/11 002 KS

Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning 
av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger informationen till handlingarna

Ärendebeskrivning
Kommunchef Jens Odevall informerar på fråga från Marcel van Luijn (M) hur 
rekrytering av folkhälso- och ungdomssamordnare fortgår. Uppdraget är att anställa 
två halvtidstjänster. 

______________
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§ 325 Hid

Information - Wellbo fastighetsutveckling

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde är representanter från Wellbo Fastighetsutveckling 
inbjudna för att informera om sitt koncept vid nybyggnation av äldreboenden. 
Konceptet bygger på att effektivisera och säkra upp vad gäller projektutveckling, 
finansiering, byggnation och avtal av den färdiga fastigheten. Utgångspunkten för 
varje projekt förutsätter tillgång till byggklar mark med bygglov samt en identifierad 
och kontrakterad hyresgäst. Byggprocessen genomförs då på 12-14 månader. 

Kommunens representanter från socialnämndens arbetsutskott och 
kommunstyrelsens arbetsutskott får möjlighet att ställa frågor som besvaras. 

______________
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§ 326 Dnr 2015/129 012 KS

Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 socialnämnden

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för givande diskussioner. 

Kommunsekreteraren återkommer med tid för nästa möte. 

Ärendebeskrivning
Till dagens sammanträde är socialnämndens arbetsutskott och socialchefen 
inbjudna till avstämningsmöte med anledning av kommunstyrelsens uppföljnings-
ansvar av nämndens verksamhet.

Under mötet informeras om och diskuteras
- socialnämndens åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten.
- socialnämndens önskemål att etablera återbruk vid Ölandslego bland annat för 

att kunna ställa krav för att få försörjningsstöd. 
- antal personer med försörjningsstöd.
- tio extratjänster är på gång inom verksamheten, arbetsledare finns.
- behov av lokalförsörjningsplan. 
- vikten att frågor från nämnderna och verksamheterna gällande kommunala 

lokaler går via kommunstyrelsens arbetsutskott och inte direkt till fastighets-
avdelningen.

- inflyttning Ekbacka 2 är planerad till 4-5 december.
- behov av upprustning nedre planet Ekbacka Kronikerhemmet innan inflytt av 

daglig verksamhet.
- e-handel.
- tilläggsavtal lokalvård.
- korttidsboende. 
- PwC:s kommande granskning av Individ och familjeomsorg samt Omsorg om 

funktionsnedsatta.
- fortbildningskonto. 

Skickas till
Socialförvaltningen

______________
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	Beslut KSAU 2018-11-06 § 317 beslutar
att uppdra till kommunchefen att omförhandla samverkansavtalet med
Telia så att det ger kommunen möjlighet att hjälpa till med utbyggnaden
av fiber-bredband, likt den modell som finns i Kalmar.
att uppdra till Borgholm Energi och IT-chefen att utreda på vilket sätt
kommunen kan hjälpa till med utbyggnaden av fiberbredband.
	Sida 1
	Sida 2


	Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 318 föreslår kommunstyrelsen föreslå  kommunfullmäktige att anta föreliggande reviderade förslag till kommunfullmäktiges arbetsordning. 

	Reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 319 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att godkänna och anta revideringar i reglementena för kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden

	Återtagen motion (Eva Wahlgren (C) - Utveckla och bygg ut Åkerbobadet
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 320 beslutar meddela kommunfullmäktige att motionen är återtagen och att ärendet avslutas från vidare handläggning. 
Återtagen motion (Eva Wahlgren (C)- Utveckla och bygg ut Åkerbobadet

	Motion (Marcel van Luijn) - transport av elever utanför upptagningsområdet till Åkerboskolan
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 321 föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att anse motionen besvarad med hänvisning till lämnad redovisning. och avsluta
motionen utan vidare hantering
	Sida 1
	Sida 2


	Begäran om parkeringsförbud, Rungatan
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 322 beslutar i egenskap av trafiknämnd
att införa parkeringsförbud på Rungatan 14 måndag-fredag klockan 07:00-18:00.
att beställa skylt och uppsättning av densamma hos Borgholm Energi AB.
att finansering sker från konto 1100-2493.

	Deltagande SmåKoms konferens 22-23 november
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 323 godkänner
att Ilko Corkovic deltar på Småkoms konferens 22-23 november i Bromma

	Information från verksamheten, verkställighet  samt redovisning av delegationsbeslut
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 324 lägger informationen till handlingarna.

	Information - Wellbo fastighetsutveckling
	Beslut KSAU 2018-11-06 § 325 tackar för informationen

	Uppföljnings- och avstämningsmöten 2015-2018 socialnämnden
	Beslut KSAU 2018-11-06 326 tackar för givande diskussioner - kommunsekreteraren återkommer med tid för nästa möte. 


