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ÄRENDEN

Sid

1

Anställning av förvaltningschefer; kommunchef.
HR-chef Ann Nilsson redogör för ärendet.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/21

2

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare; ersätter tidigare
beslut 2016-01-26:
Tjänsteskrivelse med förslag om revidering m a a personalförändringar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2014/235

3

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut

2017/11

4

Delegation - yttrande över ansökan om kameraövervakning med
drönare.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-01-10 § 10 kommunstyrelsen att delegera till kommunchefen
att yttra sig i ärenden vad gäller kamerövervakning med drönare.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/260

5

Ny organisation för fastighetsfunktionen för kommunens egna
fastigheter
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-12-016 § 192 ärendet för att ge
styrelsen för Borgholm energi AB möjlighet att lämna synpunkter på
framtaget förslag.
Borgholm Energis styrelse har i beslut 2016-12 § 170 lämnat sina
synpunkter.
Som underlag till kommunstyrelsens beslut ligger tjänsteskrivelse 2016-1127. Av beslutet bör även framgå ansvarsfördelning och roller (enligt
tjänsteskrivelsen).
Beslutas av kommunstyrelsen.

2015/285

5-16

6

Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommuns
sport- och idrottshallar.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har 2016-11-16 § 43 tagit fram
förslag på bokningsregler och uthyrningsprinciper för beslut.
Beslutas av kommunstyrelsen.

2016/234

17-19

4

2
7

Återrapportering; Regler för Ungt kulturbidrag i Borgholms kommun
(efter bifallet medborgaförslag)
Kommunstyrelsen biföll 2016-12-15 § 238 medborgarförslag om att instifta
Ungt Kulturbidrag.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har 2016-11-16 § 46 tagit fram
förslag på regler för bidraget:
Beslutas av kommunstyrelsen

2015/98

20-23

8

Inrättande av näringslivsråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-12-13 § 423
kommunstyrelsen
att godkänna upprättat förslag till näringslivsråd.
att utse kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av näringslivsutskott, som kommunens representanter i näringslivsrådet.
att i internbudget 2017 anvisa 75 tkr till näringslivsråd.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/213

24-25

9

Anvisning av medel - utbyte av oljepanna i Köpings skola
Borgholm Energi har upprättat förslag till lösning gällande ny värmeanläggning för skolan och förskolan i Köpingsvik.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2016-12-13 godkänt förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-12-13 § 438 kommunstyrelsen
att överföra medel från 2016 års investeringsbudget till 2017 års
investeringsbudget för att genomföra investering ny värmeanläggning Köpingsviks skola och förskola.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/257

26-27

10

Förslag att inrätta fullmäktigeberedning - Sveriges bästa äldreomsorg
Framtid Borgholm föreslår i skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram
förslag på hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-12-13 § 441 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att
arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”.
Beslutas av kommunfullmäktige

2016/243

28

11

Återrapportering från miljö- och hållbarhetsberedningen, Motion (Eva
Wahlgren C) - giftfri kommun
Kommunfullmäktige biföll 2015-10-19 § 158 motionen och uppdrog till
miljö- och hållbarhetsberedningen att handlägga moitonen vidare.
Miljö- och hållbarhetsberedningen behandlade ärendet 2016-09-28 § 31
och föreslår kommunfullmäktige att
att Göran Borgös tjänsteskrivelse ”projektuppdrag” 2016-04-12 ska
utgöra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med tillägget att även
kartläggning av giftiga ämnen (att-sats 2) ska ingå i samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag och verkställas under år 2017.
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen i
uppdrag att under åren 2016-2017 hantera inköp och upphandling i
enlighet med motionens att-sats 4.
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att verkställa informationsoch kunskapshöjande åtgärder inom de förvaltningar som berörs av
den bifallna motionen enligt att-sats 5.
Beslutas av kommunfullmäktige

2014/278

29-35

3
12

Motion (Per Lublin nÖP) - sextimmars arbetsdag inom äldreboenden
med bibehållen heltidslön.
Socialnämnden föreslår 2016-09-22 § 114 kommunfullmäktige
att motionen avslås.

2016/154

36-38

13

Medborgarförslag (Jack Samuelsson) - att tätorten Borgholm
(Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms Stad
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-03-14 § 41 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-09-06 § 310 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.
Förslagsställaren är inbjuden men har meddelat att han inte närvarar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/41

39-40

14

Medborgarförslag (Lasse Engström) - låta Storgatan mellan Tullgatan
och Västra Kyrkogatan vara gågata året runt.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-11-16 § 171 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2016-11-15 § 392 kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.
Förslagsställaren är inbjuden men har meddelat att han inte närvarar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2015/248

41-42

15

Medborgarförslag (Helle Kvamme) - Inrätta arbetsstipendium till
verksam konstnär/musiker/hantverkare
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-03-16 § 33 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
Kommunstyrelsens kultur och fritidsutskott föreslår 2016-011-16 § 47
kommunstyrelsen
att avslå medborgarförslaget.
(utskottet ansåg att förslaget skulle avslås eftersom det redan fanns ett
kulturbidrag.
Förslagsställaren är inbjuden, har inte meddelat om hon närvarar.
Beslutas av kommunstyrelsen

2015/58

43-46

17

Ändrad sammanträdesdag
Förslag att sammanträdet 21 februari flyttas till 28 februari p g a sportlov.

2016/221

18

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

2017/10

_ _ _ _ _ Skickas digitalt 2017-01-16

47-58
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-01-16

2014/235-

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

kommunstyrelsen

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare
Förslag
Kommunstyrelsens föreslås
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) med
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sofie Loirendal (FÖL) som
ersättare att gemensamt med kommunchef/t f kommunchef Lars-Gunnar
Fagerberg eller t f ekonomichef Linda Kjellin på kommunens vägnar
underteckna i vederbörlig ordning beslutade avtal, överenskommelser,
skuld-, borgens- och ansvarsförbindelser, köpekontrakt, köpebrev och
gåvobrev, pantförskrivnings- och dödningsmedgivande, inteckningsåtgärder, underteckna ansökningar om betalningsföreläggande och
lagsökning, samt att i övrigt teckna kommunens firma.
Ersätter tidigare beslut 2916-01-26 § 7.
Sammanfattning av ärendet
Nuvarande beslut behöver revideras med anledning av personalförändringar.
Beslutsunderlag
Tidigare beslut.
Bedömning
Beslutet bör revideras. Utses kommunchef vid mötet skrivs det i beslutet i
annat fall skrivs t f kommunchef
Kommunledningskontoret

Marie-Louise Johansson
Kommunsekreterare

Postadress

Telefon

Box 52[
38721 Borgholm

0485-880 18

Telefax

e-mail / www

marie-louise.johansson@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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PROTOKOLL

Borgholm Energi AB
2016-12-2-14

§ 170

Dnr 2016/165

Fastighetsorganisation

Styrelsens beslut
Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Sammanfattning av ärendet
Förslag till fastighetsorganisation för kommunens fastigheter föreslås i tjänsteskrivelse
(Borgholms kommun KS 2015/285-630, daterad 2016-11-27) överföras från BEAB till
kommunen.

Ärendets behandling
Styrelsen lämnar följande kommentarer till tjänsteskrivelsen från kommunen:
1. Bolagsgemensamma kostnader kommer att successivt anpassas, då det även ingår
personal- och andra fasta kostnader i dessa.
2. Befattningen assistent/hyresavtal som föreslås delas mellan kommunen och BEAB men
är föreslagen att ingå i kommunens organisation är verksamhetskritisk för bolaget.
3. De verksamhetsfastigheter (främst gymnasiet) bör i denna organisationsförändring
överföras från BEAB till kommunen.
4. Ägande och förvaltning av bostadsrätter bör fastställas.
5. Som en konsekvens av omorganisationen bör strategi och framtida inriktning för
kommersiella fastigheter snarast tas fram och fastställas i BEAB.
6. Tydligare och bättre dialog mellan verksamheternas tjänstemän måste säkerställas för
att maximera nyttan av förändringen.
7. För att säkerställa att förändringar av organisationen blir lyckosam bör organisation och
kostnader utvärderas efter 1 år.

Dagens sammanträde
Styrelsens ordförande Carl Malgerud och Gruppchef fastighet Tobias Selldén redovisar
ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att ärendet överlämnas till kommunen
för beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL

Borgholm Energi AB
2016-12-22

Beslutsunderlag



Kommunens tjänsteskrivelse Borgholms kommun KS 2015/285-630, daterad 201611-27
Dokument till styrelsens ledamöter, översända 2016-12-05

Skickas till
Gruppchef fastighet Tobias Selldén

Justerare

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2016-11-27

2015/285-630
KS

Kommunstyrelsen

Redovisning utifrån återremiss gällande organisatorisk placering av
förvaltning och underhåll av kommunens egna fastigheter.
Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att:
- anta kommunledningskontorets förslag att flytta förvaltning och underhåll av
kommunens egna fastigheter till kommunen
- godkänna kommunledningskontorets förslag om ansvarsfördelning och roller.
- uppdra till kommunledningskontoret att utifrån beslutet revidera ägardirektiv och
övriga nödvändiga styrdokument
- uppdra till kommunledningskontoret att inarbeta i budget och delegationsordning
enligt förslaget
- godkänna föreslagen tidplan för återtagandet

Sammanfattning av ärendet
I ärendet föreslås att ansvaret för förvaltning och underhåll av kommunens egna
fastigheter flyttas från Borgholm Energi AB till Borgholms kommun. Ärendet är
kompletterat med utredning och ekonomisk konsekvensanalys och förslaget visar.
Nuläge
tjänster
Kommunen
BEAB skatte
BEAB taxe
Totalt

Kostnader
3,5
3,0
4,0
10,5

1 860
2 153
2 680
6 693

Enligt förslag
tjänster
6,5
0
5,0
11,5

Kostnader
3 358
0
3 324
6 682

Hänsyn är inte tagen till nuvarande OH-kostnader och fördelning av dessa. Positiva
effekter är att båda organisationerna bedömer att externt utlagt arbete kan göras
internt, exempelvis snickeriarbete inom BEAB.
Tid för övertagandet föreslås ske succesivt under första halvåret 2017 och formellt
från 2017-07-01.

Postadress

Telefon

Box 52
38721 Borgholm

0485-880 00

Telefax

e-mail / www

kommun@borgholm.se
www.borgholm.se
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Motiv till beslut
Målsättningen är att kunna skapa en bättre struktur och arbeta processinriktat
genom kostnadseffektiv administration. Onödiga arbetssteg som internfakturering
utgår och samtliga fakturor går direkt till kommunen. Budgetprocess, uppföljning,
analys, samt kostnadseffektivet blir en röd tråd i de processer som omfattas av en
god fastighetsförvaltning.
Bedömningen är att kommunens fastighetsbestånd kräver mer resurser för att
behålla godtagbar standard för användarna men också för att behålla fastigheternas
värde. Detta stärks även av rapporter från PwC.
Kommunens fastighetsbestånd uppgår till betydande summor och beslut som avser
fastigheterna fattas i regel av kommunstyrelsen. Kommunledningen kan återta
kontrollen över kostnader för underhåll och drift genom att fastighetsorganisationen
för kommunens egna fastigheter flyttas till kommunen. God kontroll är en
förutsättning för en långsiktig fastighetsplanering, samt underlättar en snabbare
beslutsprocess.
Ansvarsfördelningen kan tydliggöras vid upphandling och beställning samt inom
avtal och arrenden. Effektivare handläggning i frågor som berör MEX funktion och
bygglov.
Ökad andel egna verksamhetsfastigheter. Borgholms kommun har en pågående ”inhouse process”. Vid eget ägande är inflytande i kommunens verksamhetslokaler
större jämfört med att hyra.
Förändringen innebär bättre fokus på arbetsmiljö och fastighetsunderhåll,
energieffektivisering och framtida projekt inom ramen för investeringsbudgeten.
Tidplan för återtagande
- Succesiv överföring sker i och med budget 2017 från och med januari.
- Kunskapsöverlämning sker under första halvåret 2017.
- Formellt övertagande per 2017-07-01
- En utvärdering sker under 2017 för eventuell hantering i budgetprocesen
inför 2018.
Bakgrund
Den tekniska förvaltningen, inklusive fastighetsskötsel, flyttades efter beslut i KF
2003 till Borgholm Energi AB (BEAB). BEAB sköter även de av bolaget ägda
kommersiella fastigheterna samt är hyresvärdar till förvaltningarna vad gäller
privatägda fastigheter.
Bolaget har ett pågående arbete kring en fastighetsstrategi, vad gäller kommersiella
fastigheter. Bolaget fick 2014 i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur
lokalerna ska användas, en så kallad lokalförsörjningsplan. Uppdraget blev aldrig
utfört och i budgeten för 2015 beslutades i kommunstyrelsen att anställa en
fastighetsstrateg för att prioritera planeringen av kommunens långsiktiga
lokalförsörjning.
Kommunen har efter beslut i KS rekryterat en fastighetsingenjör/förvaltare för att
planera för underhållet av kommunens fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade 2015-11-10 § 392,
att uppdra till ekonomichef och t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg,
fastighetsstrateg Maria Drott att tillsammans med gruppchef Tobias Selldén och vd
Anders Lindholm, se över organisationen inom fastighetsförvaltningen vad gäller
delen arbetsuppgifterna avseende kommunens fastigheter. Vidare beslutades att
tjänsten som fastighetsingenjör rekryteras och anställs av kommunen.
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Uppdrag och återrapportering
Beslut KSAU 2016-01-13 § 4;
- Att i kommunstyrelsens (KS) driftbudget årligen avsätta medel för löpande
drift, långsiktig underhållsplan, förstudier innan projekteringar, en
lokalstrategi och inte minst i förhållande till befolkningsprognoser.
- Att i samband med revidering av delegationsordning för KS inarbeta
delegation vad gäller fastighetsunderhåll m.m.
- Att bilda lokalgrupp bestående av representanter från kommunledning och
BEAB, Tobias Selldén, Maria Drott, Johan Andersson, fastighetsingenjör och
vid behov representanter från kommunledningskontoret (KLK) och/eller
respektive förvaltning med stora lokalbehov.
- Att utifrån lokalgruppens arbete upprätta avtal mellan kommun och bolag
som klargör ansvarsfördelningen gentemot respektive verksamheter.
En lokalgrupp bildades för att ta fram förslag om förbättringar av
fastighetsorganisationen. Gruppen delade inte synen på var ansvaret för
underhållsplan och underhållsbudget ska ligga i framtiden.
Två olika förslag presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde, tillika
avstämningsmöte med Borgholm Energi, 2016-05-10:
1. Förslaget från KLK innebär att ansvar och budget för fastighetsinvestering och
fastighetsunderhåll flyttas över till KLK.
2. Bolaget presenterade förslag om att bolaget fortsatt ansvarar för drifts- och
underhållsbudget gällandekommunens samt bolagets fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömde att det senare förslaget inte innebär
någon förändring mot nuvarande upplägg, utan förordade KLK:s förslag och
begärde fortsatt diskussion och utredning.
Vid kommunstyrelsens möte den 2016-06-21 återremitterades ärendet för
komplettering av konsekvensanalyser vad gäller personal, MBL-förhandling,
verksamhetsövergång och ekonomisk redovisning.
Fastighetsstrategi för Borgholms kommun
Kommunens fastighetsstrategi ska följa och harmoniera med de övergripande mål
som är beslutade av kommunfullmäktige, samt vision och kärnvärden.
Vidare ska en fastighetsstrategi kunna kopplas till de beslut som formuleras i
budget- och planarbetet varje år.
Fastighetsstrategi
Fastighetsstrategin ska vidareutvecklas och beslutas i vederbörlig ordning
Nedan presenteras de delar där redan beslut finns

-

Borgholms kommun ska
som första alternativ äga sina egna verksamhetslokaler.
fastigheterna ska förvaltas med god kostnadseffektivitet och framförhållning.
ha en långsiktig underhållsplan för varje fastighet.
ha en långsiktig lokalförsörjningsplan som omfattar samtliga fastigheter.
tillämpa principen ”kostnader tas där de uppstår”.
ha ett tydligt kostnadsansvar och att redovisningen visar full transparens.
verka för ändamålsenliga lokaler med god arbetsmiljö, samt energieffektiva
lokallösningar och att miljövänligt material och inventarier prioriteras.
verka för medinflytande och delaktighet vid planering av verksamhetslokalernas
användning genom användargrupper och fackliga organisationer.
investera och underhålla med egen finansiering.
Fastighetsbeståndet ska vara tydligt beskriven i plan- och budgetprocessen.
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Förslag om ansvarsfördelning och roller
- Investeringsbudget för ny/om- och tillbyggnation och investeringsplan för 5
år, beslut fattas årligen av KF. KS beslutar om investeringsobjektens
omfattning, tilldelning samt fördelning av medel ur ospecificerad
itinvesteringbudget fastigheter.
- Fastighetsfunktionen på KLK ansvarar för investeringsobjekt och
representerar beställaren under upphandling och byggprocess.
Fastighetsfunktion på KLK (fastighetsförvaltare) ansvarar för förvaltning av
kommunens fastigheter.
- Underhållsbudget och underhållsplan för 5 år (planerad upprustning) för
kommunens fastigheter föreslås av KLK och beslutas av KF i samband med
investeringsramen.
- Delegation ges fastighetsförvaltare för beslut om felavhjälpande och akut
underhåll understigande 2 prisbasbelopp.
- Möjlighet finns att anvisa 20 % av underhållsbudget till oförutsedda
händelser (succesivt mål 10 %)
- Budgetram för drift (skötsel/media inkl. brandlarm) för kommunens
fastigheter beslutas av KF.
- Delegation ges fastighetsförvaltare (2 prisbasbelopp).
- Budget för inventarier beslutas i samband med beslut om investeringsobjekt i
investeringsbudget. Verksamhet äskar och anskaffar.
- Lokalgrupp samordnar kommunens lokalbehov. Gruppen består av
fastighetsanvariga på KLK och representanter från kommunal verksamhet
med lokalbehov. Möten regelbundet ca 4 ggr år.
*kan gälla myndighetskrav, arbetsmiljö eller förändrad verksamhet..
Förhandling i enlighet med MBL
Förhandling i enlighet med § 19 och 11 startade den 20 oktober och avslutas den 2
december. Under tiden har även genomgång skett med berörda medarbare och ett
antal frågor har diskuterats och besvarats.
Konsekvenser för bolaget och dess personal
I dagsläget arbetar sju medarbetare med fastighetsunderhållet inom BEAB varav en
medarbetare är visstidsanställd med avslut efter årsskiftet. För kommunens räkning
är 3,0 medarbetare sysselsatta och de resterande medarbetarna arbetar med
BEAB:s fastigheter.
BEAB har gjort bedömningen att bolagets behov är 5,0 medarbetare vilket innebär
att 2 medarbetare ska erbjudas 50% vardera inom administration och vaktmästeri
hos kommunen. Samtliga medarbetare har fått information om att de omfattas av
anställningstrygghet inom koncernen.
Ingen verksamhetsövergång
Frågan kring om ett övertagande av förvaltning och underhåll av kommunens
fastigheter från BEAB till kommunen är en verksamhetsövergång eller ej har
diskuterats. För att det ska vara en verksamhetsövergång krävs att flera punkter är
uppfyllda.
En av dessa är om majoriteten av de anställda har tagits över av den nya
arbetsgivaren eller inte. I fallet BEAB/Borgholms kommun visade det sig att endast
en halvtid av i dagsläget 7 medarbetare ska erbjudas arbete i kommunen.
Konstateras att detta inte ska behandlas som en verksamhetsövergång.

11
5

Ekonomiska konsekvenser
Positiva effekter med förslaget:
- Verksamheten får en tydligare styrning.
- Det medför kortare beslutsvägar då både budgetansvaret och verksamheten
finns på kommunen.
- Förslaget medför en mer korrekt redovisning. Revisorerna har påpekat
brister i kommunens bokföring då fakturorna från Borgholm Energi AB
avseende fastigheterna ger en skev bild av intäkter och kostnader i nuläget.
- Samtliga originalfakturor går direkt till kommunen för att fastigheterna ska
kunna komponentavskrivas korrekt enligt gällande redovisningskrav. Detta
skapar också förbättrad sökbarhet på leverantörsnivå.
- Målstyrningsprocessen förbättras genom att kommunstyrelsen kan sätta mål
för verksamheten.
Förvaltning och underhåll av kommunens fastigheter är delad mellan kommunen
och Borgholm Energi AB (se bilder på nästkommande två sidor). Kommunens del
består för närvarande av en fastighetsstrateg och en fastighetsingenjör/förvaltare,
samt del av controllerfunktion. I budget för 2017 fattades beslut i kommunfullmäktige
att utöka verksamheten med motsvararande 1,0 tjänst drifttekniker/brandskydd,
denna tjänst är inte tillsatt i dagsläget. Totalt antal tjänster blir 3,5.
Borgholm Energi AB fördelas i dagsläget mellan skattefinansierad verksamhet
(kommunens fastigheter) och taxefinansierad verksamhet (Borgholm Energi ABs
egna fastigheter). Totalt består bolagets organisation av 7,0 tjänster varav 43
procent arbetar med kommunens fastigheter, vilket motsvarar 3,0 tjänster.
Totala budgeten för personal som arbetar med förvaltning och underhåll av
kommunens fastigheter uppgår därmed till 4,0 mkr och 6,5 tjänster i nuläget. I
beräkningen ingår ingen drift då kostnaden antas vara densamma oavsett om
organisationen ligger i bolaget eller i kommunen. Förslaget innebär att kostnaden för
förvaltning och underhåll av kommunens fastigheter kommer att minska till 3,4 mkr
medan antalet tjänster är oförändrade på 6,5.
Total personalkostnad för förvaltning och underhåll före och efter förändringen
Nuläge
tjänster
Kommunen
BEAB skatte
BEAB taxe
Totalt

Kostnader
3,5
3,0
4,0
10,5

1 860
2 153
2 680
6 693

Enligt förslag
tjänster
6,5
0
5,0
11,5

Kostnader
3 358
0
3 324
6 682
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Fastighetsorganisationen i nuläget
= Kommunens budget i dagsläget
= Tillkommer Kommunens budget 2017
=

Borgholm Energi AB, taxefinansierad verksamhet

Sammanställning (tkr)

Kommun

Kommun
Fastighetsstrateg 1,0 tj

640

Fastighetsekonom 0,5 tj
Drifttekniker/Brandskydd
1,0tj tj
Fastighetsförvaltare
1,0
Drifttekniker/Brandskydd 1,0 tj

Kommunchef

Borgholm Energi AB (skatte)
Fastighetsstrateg
1,0 tj

Fastighetsekonom/controller
0,5 tj

Bolagsgemensamt
Borgholm
Gruppchef 0,5 tj Energi
Fastighetstekniker 0,5 tj
Bolagsgemensamt
Fastighetshandläggare
0,5 tj
Gruppchef
0,5 tj
Fastighetsskötare 0,5 tj
Fastighetstekniker
0,5 tj
Snickare 1,0 tj

AB (skatte)

Fastighetshandläggare 0,5 tj
Fastighetsskötare 0,5 tj
Snickare 1,0 tj
Fastighetsförvaltare
(ingenjör)
1,0 tj

Drifttekniker/Brandskydd
f r o m 2017
1,0 tj

TOTAL
Kommunens fastigheter

TOTAL
Borgholm Energi AB (taxe)
Bolagsgemensamt
Kommunens
fastigheter
Gruppchef 0,5 tj

Borgholm Energi AB

VD

676
313
246
234
212
473
2 153
3,0 tj

4 013
6,5 tj

Borgholm Energi AB (taxe)
Bolagsgemensamt
Gruppchef 0,5 tj
Fastighetstekniker 0,5 tj
Fastighetstekniker 1,0 tj
Fastighetshandläggare 0,5 tj
Fastighetsskötare 0,5 tj
Snickare 1,0 tj

Gruppchef
0,5 tj

Gruppchef
0,5 tj

Fastighetstekniker
1,0 tj

Fastighetstekniker
0,5 tj

Fastighetstekniker
0,5 tj

Fastighetshandläggare
0,5 tj

Fastighetsskötare
0,5 tj

Snickare
1,0 tj

Fastighetsskötare
0,5 tj

Snickare
1,0 tj

Fastighetshandläggare
0,5 tj

270
500
450
1 860
3,5 tj

711
313
246
492
234
212
473
2 680
4,0 tj
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Framtida fastighetsorganisation Kommun
= Kommunens budget i dagsläget
= Tillkommer Kommunens budget 2017
= Borgholm Energi AB, taxefinansierad verksamhet
= Medel för tjänster som övergår till kommun

Kommunchef

Fastighetsförvaltare
(ingenjör)/Gruppchef
1,0 tj

Sammanställning (tkr)
Kommun

Fastighetsstrateg
1,0 tj

Fastighetsekonom/controller
0,5 tj

Driftstekniker/Brandskydd
f r o m 2017
1,0 tj

Fastighetsskötare
0,5 tj

Fastighetsstrateg 1,0 tj

640

Fastighetsekonom 0,5 tj
Fastighetsförvaltare/gruppchef 1,0 tj
Drifttekniker/Brandskydd 1,0 tj
Fastighetsskötare 0,5 tj
Driftstekniker 1,0 tj
Fastighetsförvaltare 1,0 tj
Assistent/hyresavtal 0,5 tj

270
625
450
218
437
500
218

TOTAL

3 358
6,5 tj

Fastighetsförvaltare
1,0 tj

Driftstekniker
1,0 tj

Assistent/hyresavtal
0,5 tj

Framtida fastighetsorganisation Borgholm Energi AB (Taxefinansierad)

VD

Fastighetschef
1,0 tj

Sammanställning
Borgholm Energi AB (taxe)
Bolagsgemensamt

758

Fastighetschef 1,0 tj
Fastighetstekniker 1,0 tj
Fastighetsskötare 0,5 tj
Snickare 2,0 tj
Assistent/hyresavtal 0,5 tj

756
500
218
873
218

TOTAL
Fastighetstekniker
1,0 tj

Fastighetskötare
0,5 tj

Assistent/hyresavtal
0,5 tj

Snickare
2,0 tj

Kommunledningskontoret
Lars-Gunnar Fagerberg

3 324
5,0 tj
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KOMMUNSTYRELSEN

§ 192

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Dnr 2015/285-630 KS

Återrapportering; återremiss förslag till ny organisation för fastighetsfunktionen för kommunens egna fastigheter.
Kommunstyrelsen återremitterade 2016-06-21 § 134 framtaget förslag till
ny organisation för fastighetsfunktionen för kommunens egna fastigheter (daterat 2016-04-24) för komplettering innan beslut.
att ärendet ska kompletteras vad gäller; ekonomisk konsekvens, vad ärendet innebär för bolaget och dess personal, för klargörande av rollbeskrivning, MBL-förhandling samt tidplan för eventuellt återtagande av
den del som avser kommunens egna fastigheter
I tjänsteskrivelse 2016-11-27 från kommunledningskontoret och vid dagens
sammanträde redovisar HR-chef Ann Nilsson nytt förslag till organisatorisk
placering av förvaltning och underhåll av kommunens egna fastigheter.
Av skrivelsen framgår
- förslag till beslut.
- motiv till beslut.
- sammanfattning av ärendet.
- fastighetsstrategi för Borgholms kommun.
- förslag om ansvarsfördelning och roller.
- förhandling i enlighet med MBL.
- konsekvenser för bolaget och dess personal.
- ekonomiska konsekvenser och personalkostnader.
- nuvarande och framtida fastighetsorganisationer i kommunen och bolaget.
- att ärendet inte avser verksamhetsövergång.
Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar avslag på förslaget.
Marcel van Luijn (M) yrkar på ny återremiss för att ge Borgholm Energi AB:s
styrelse möjlighet att ge synpunkter på förslaget.
Andreas Persson (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till förslaget.
Annette Hemlin (FÖL) och Sofie Loirendal (FÖL) stöder van Luijns yrkande
om återremiss.
Per Lublin (nÖP) yrkar att ärendet ska behandlas av kommunfullmäktige annars återremiss.
Ordföranden konstaterar att det finns yrkanden om bifall och avslag samt ett
återremissyrkande som ska ställas under proposition först.
Proposition – återremiss
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avgöra
ärendet idag.
Utdragsbestyrkande
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KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avgöra ärendet i dag
röstar ja. Den som vill återremittera ärendet röstar nej.
Ja - 3
Ilko Corkovic (S)
Andreas Persson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 7
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Jan Erici (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)

Ärendet återremitteras därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

återremittera ärendet för att ge styrelsen för Borgholm Energi AB möjlighet att lämna synpunkter på framtaget förslag.

Jäv
Thomas Johnsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet och är inte heller
närvarande vid sammanträdet för att undvika misstanke om delikatessjäv.
Protokollsanteckning 1
”Vi i Framtid Öland tar inte ställning mot den tilltänkta omorganisationen när
det gäller fastighetsfunktionen och vår önskan är inte att på något sätt fördröja processen. Är detta den bästa lösningen för alla inblandade så ska vi naturligtvis genomföra omorganisationen. Men vi ser att det fortfarande finns
några frågetecken när det gäller ekonomin.
Välkomnande, utvecklande, tillsammans är våra kärnvärden och vi vill leva
upp till dem. Vi vill att BEAB ska känna sig välkomna i denna process, att vi
har lyssnat på deras synpunkter och önskemål. Vi vill att det ska bli utvecklande för såväl BEAB som för kommunen och att vi då har koll på de ekonomiska förutsättningarna redan från början. Vi vill att vi gör det här tillsammans
med BEAB, att de känner sig delaktiga och har en möjlighet att påverka.
Då vi har fått indikationer från BEAB och dess styrelse att vi har olika syn på
de uppgifter som redovisas i tjänsteskrivelsen vill vi gärna ge BEAB en chans
att diskutera de punkterna innan vi går till beslut. Då själva övertagandet är
planerat till 2017-07-01 anser vi att det finns tid till detta utan att det ska behöva leda till en försening som inte är till godo för någon inblandad.
Vi vill helt enkelt se så kompletta beslutsunderlag som bara är möjligt.
Annette Hemlin och Sofie Loirendal, Framtid Öland”

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-06

184-205

Protokollsanteckning 2
”Vi Moderater yrkade på återremiss för att ge Borgholm Energi AB:s styrelse
möjlighet att komma med ev synpunkter.
I grunden är Moderaterna inte övertygade om fördelarna med två separata
fastighetsorganisationer, när det gäller kostnadseffektivitet och styrning. Vi
ifrågasätter även påståendet att denna lösning kommer att bli kostnadsneutral. Men vi har i grunden accepterat beslutet att överföra ansvaret för kommunens egna fastigheter från BEAB till kommunledningskontoret.
Ärendet har diskuterats under en lång tid och de respektive inblandade börjar
nu närma sig varandra i en lösning som är tillfredsställande för båda parterna. Signaler från BEAB visar dock att deras styrelse (eller presidium) gärna
vill få möjlighet att diskutera och ev kommentera det nu liggande förslaget.
Eftersom organisationsändringen föreslås träda i kraft 2017-07-01 tycker vi
att det finns tid att ge BEAB:s styrelse denna möjlighet. Allt detta i enlighet
med kommunens nya värdeord tillsammans och utvecklande och vår nya vision Med gemensamma krafter, utvecklar vi hela Borgholms kommun.
Marcel van Luijn (M) och Jan Erici (M)”
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-11-16

42-48

Dnr 2016/234-820 KS

Förslag; Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommun.
Sammankallande Leif Gerhardsson och fritidschef Jan-Åke Johansson presenterar förslag på ”Bokningsregler och uthyrningsprinciper”. Det som finns
idag är ”Riktlinjer för fördelning av tider i Borgholms sporthallar” (kultur- och
fritidsnämnden 2006-08-29 § 54 och ”Fysisk träning för räddningstjänstens
personal” (kultur- och fritidsnämnden 1992-09-29 § 62).
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta ”Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommun”
enligt BILAGA.

”Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommun” ersätter
Riktlinjer för fördelning av tider i Borgholms sporthallar
(kultur- och fritidsnämnden 2006-08-29 § 54) och
Fysisk träning för räddningstjänstens personal
(kultur- och fritidsnämnden 1992-09-29 § 62).
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommuns sport- och
idrottshallar.
Prioritetsordningen ska ses som en riktlinje och hjälp vid tidsfördelning. Många olika faktorer
måste vägas in och tidfördelningen ska i möjligaste mån ske i samverkan med de föreningar
som har verksamhet i lokalerna.
Bokningsregler:
A Säsongsbokning för regelbundet återkommande träningstillfällen sker
enligt följande tidsschema.
April-Maj: Intresseanmälan lämnas in av föreningar.
Juni: Preliminär fördelning utsänds. Ev. justeringar sker efter kontakter med föreningarna.
Augusti: Vid behov samrådsmöte med föreningarna innan definitiv fördelning. Definitiv
fördelning av hyrestider sänds ut till hyresgästerna.
B Säsongsbokning av seriematcher enligt fastställd spelplan som bryter bokning
enligt A ovan.
Augusti: Intresseanmälan lämnas in av föreningar.
September: Definitiv fördelning av hyrestider för matcher sänds ut till hyresgästerna
C Tillfälliga bokningar som arrangemang, cuper etc som bryter bokningarna enligt A
ovan.
Bokning ska ske minst 3 veckor innan genomförande.
Senast 2 veckor innan ska berörda hyresgäster enligt punkt A erhålla besked om att
hyrestiden ej är disponibel.
Uthyrningsprinciper
A Träningstider
Föreningar prioriteras före enskilda personer.
Ungdomar prioriteras före vuxengrupper. Med ungdomar avses unga i åldern 7-25 år.
Inomhusidrotter prioriteras före utomhusidrotter. Med inomhusidrotter avses idrotter vars
huvudsakliga aktiviteter, såväl träning som matcher spelas
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Bilaga till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts protokoll 2016-11-16 § 43

inomhus. Med utomhusidrotter avses idrotter vars huvudsakliga aktiviteter, såväl träning som
matcher spelas utomhus, ex fotboll.
Representationslag som bedriver inomhusverksamhet prioriteras efter tävlingsnivå. Vid
samma nivå avgör antalet redovisade sammankomster i den senaste LOKstödsredovisningen.
Inomhuslokaler hyrs i första hand ut till idrottsföreningar anslutna till Riksidrottsförbundet.
Verksamhet som kräver fullstor sporthall har företräde före annan verksamhet i
sporthall vid lika prioritering enligt ovan.
Utrustningen i hallarna styr prioritering.
B Matcher och arrangemang
Seriematcher enligt fastställd spelplan prioriteras före träningar och arrangemang.
Tillfälliga arrangemang som mästerskap av ÖM eller DM-karaktär eller liknande cuptävlingar
prioriteras före träningstillfällen men ej före seriematcher enligt ovan.
Vid andra arrangemang, ex teater, mässor etc eller i tveksamma fall avgörs prioritering av
fritidsansvarig i kommunen.

Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommun ersätter
Riktlinjer för fördelning av tider i Borgholms sporthallar
(kultur- och fritidsnämnden 2006-08-29 § 54) och
Fysisk träning för räddningstjänstens personal
(kultur- och fritidsnämnden 1992-09-29 § 62).
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§ 46

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-11-16

42-48

Dnr 2015/98-008 KS

Förslag på regler för Ungt kulturbidrag.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-12-15 § 238 bifalla medborgarförslag instifta Ungt kulturbidrag. Vidare beslutade kommunstyrelsen att 50 tkr per år avsätts i budget 2017-2019 till Ungt kulturbidrag. Ungt kulturbidrag ska utvärderas efter tre år. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott fick i uppdrag att ta
fram regler för Ungt kulturbidrag. Fryshuset och ungdomssamordnaren ska arbeta med att förankra Ungt kulturbidrag bland kommunens ungdomar.
I tjänsteskrivelse 2016-11-09 och vid dagens sammanträde redogör kultursekreterare Maria Johanson för förslag på regler för Ungt kulturbidrag.
Utskottet anser att istället för ansökan en månad innan arrangemanget ska
det vara ansökan vid två tillfällen per år. Sista ansökningsdag ska vara 1
mars och 1 oktober.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anta följande regler för Ungt kulturbidrag;

Regler för Ungt kulturbidrag i Borgholms kommun
Ungt kulturbidrag är för dig som är ung och som vill anordna en utställning,
en konsert eller något annat kulturevenemang. Om du har en idé som du vill
göra verklighet av, en hobby du vill dela med dig av eller helt enkelt vill arrangera något så är ungt kulturbidrag något för dig! Ungt kulturbidrag är till för
att ditt projekt ska kunna bli verklighet, men det är du som själv ska göra jobbet.
Vem kan söka?
Alla som är upp till 25 år gamla och skrivna i Borgholms kommun. Det behöver inte vara någon förening som söker bidraget.
Vad kan man söka för?
Ungt kulturbidrag kan sökas för kulturprojekt eller arrangemang som har fri
entré och är öppna för alla som vill ta del av arrangemanget.
Arrangemanget ska ske någonstans i Borgholms kommun.
Ett projekt/arrangemang kan maximalt få 10.000 kronor i bidrag.
Vad kan man inte söka för?
- Ersättning för egna arbetsinsatser.
- Vinstdrivande projekt.
- Projekt som stödjer eller ingår i partipolitisk eller religiös verksamhet.
- Inköp av utrustning eller material.
Hur gör man?
Utdragsbestyrkande
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Paragrafer

2016-11-16

42-48

Ungt kulturbidrag söker man genom att fylla i en ansökningsblankett:
Ungt kulturbidrag fördelas två gånger per år. Sista ansökningsdag är 1 mars
och 1 oktober.
En person eller grupp kan max få bidrag två gånger per år.
En skriftlig utvärdering ska göras efter avslutat projekt/arrangemang.
Genomförs inte projektet/arrangemanget ska bidraget återbetalas.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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§ 238

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2015-12-15

227-242

Dnr 2015/98-008 KS

Medborgarförslag (Kristina Jeppsson) – instifta Ungt kulturbidrag i
Borgholms kommun.
Kristina Jeppsson, Sättra 30, 387 93 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
2015-03-30
att det ska instiftas ett Ungt kulturbidrag i Borgholms kommun.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-06-15 § 92 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I medborgarförslaget skriver Kristina Jeppsson;
”Alla ungdomar ska ha tillgång till spännande kulturmöten och möjlighet att
utvecklas utifrån egna förutsättningar. Levande kultur berör och väcker engagemang, nyfikenhet och lust till lärande. Kultur kan vara allt från musik, teater, dans, film och bildkonst till festivaler och cirkus. Ungdomar utvecklar hela
tiden nya former för kultur. Det är viktigt att ungdomar själva är med och bestämmer över sin kultur. Den digitala världen vidgar möjligheterna.
Spännande möten och upplevelser genom ungt kulturbidrag
Ungt kulturbidrag öppnar möjligheten för unga att genomföra sina egna projekt. En ung människa vet själv bäst vad som lockar och vad de skulle vilja
delta i. Det är viktigt att ha möjligheter att arrangera, påverka sina egna upplevelser och utöva den kultur som man själv vill delta i och förverkliga sina
drömmar.
Ungdomar under 25 år som är skrivna i kommunen kan söka en summa
pengar för att t ex genomföra en konsert, musikinspelning, modevisning,
konstutställning, redigera en film osv. Ungdomarna gör upp en budget och
fakturan för experthjälpen skickas till kommunen.”
I tjänsteskrivelse 2015-11-16 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget bifalls.
Borgholms kommun arbetar aktivt för att göra unga människor delaktiga i
kommunen och bygden. Ett Ungt kulturbidrag kan bidra till att öka ungdomarnas intresse för att själva bli delaktiga och arrangera olika aktiviteter.
Ungt kulturbidrag kan sökas av enskilda såväl som grupper av ungdomar, det
behöver inte vara någon förening som söker bidraget.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att arbeta fram regler för Ungt kulturbidrag. 50 tkr per år 2017-2019 avsätts för Ungt kulturbidrag. Det årliga bidraget ska delas på flera olika projekt, ett projekt kan maximalt få till exempel 10 tkr. Ungt kulturbidrag bör utvärderas efter tre år.

Utdragsbestyrkande

23 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer
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Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2015-11-25 § 92
kommunstyrelsen
att bifalla medborgarförslaget.
Vidare föreslog kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
att 50 tkr per år avsätts i budget 2017-2019 till Ungt kulturbidrag.
att Ungt kulturbidrag utvärderas efter tre år.
att kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att ta fram regler för Ungt kulturbidrag.
att Fryshuset och ungdomssamordnaren ska arbeta med att förankra Ungt
kulturbidrag bland kommunens ungdomar.

Yrkanden
Marcel van Luijn (M) och Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkanden.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

bifalla medborgarförslaget.

att

50 tkr per år avsätts i budget 2017-2019 till Ungt kulturbidrag.

att

Ungt kulturbidrag utvärderas efter tre år.

att

kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott får i uppdrag att ta fram
regler för Ungt kulturbidrag.

att

Fryshuset och ungdomssamordnaren ska arbeta med att förankra
Ungt kulturbidrag bland kommunens ungdomar.

_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-12-13

420-448

Dnr 2016/213-141 KS

Inrättande av näringslivsråd.
Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2016-10-11 redovisade
näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson olika upplägg för näringslivsråd.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-10-11 § 356 till näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson
att upprätta förslag på näringslivsråd i Borgholms kommun gällande
- syfte, bland annat att förbättra företagsklimatet i kommunen.
- sammansättning; 8-12 deltagare, varav turistchef Staffan Smedfors
ska ingå.
- målsättning.
- vad förväntas av rådet.
I tjänsteskrivelse 2016-10-18 och vid dagens sammanträde återrapporterar
näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson uppdraget, varvid framgår:
- Näringslivsrådet bör förslagsvis bestå av ca 10-12 representanter från
olika grupper och branscher i näringslivet, politiken och tjänstemän. Rådet
kan delas upp i ett huvudråd och mindre undergrupper om det är fördel ___________________________aktigt av t ex geografiska skäl.
- Rådets huvudsakliga uppgift är att vara rådgivare till kommunstyrelsen
samt driva idéer och frågor som rör företagande i Borgholms kommun i
syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och
företagsetableringar. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum
och
verka som kommunens företagskanal till kommunstyrelsen.
- Uppgiften för näringslivsrådet kan sammanfattas enligt följande:
• Att initialt ta fram en ny näringslivsstrategi och sedan årligen revidera
strategin.
• Att vara ett råd som aktivt påverkar och driver strategiskt viktiga frågor.
• Att vid strategiska utvecklingsfrågor kunna användas som en remissinstans (t ex etableringsfrågor, företagsområden, kompetensutveckling, nyföretagande).
• Att vara ett forum för informationsutbyte mellan näringsliv och kommun, för att ge ökad insikt om varandras förutsättningar.
Utformningen och sammansättningen av näringslivsrådet ligger i linje med
flera andra kommuner både i och utanför Kalmar län.
Bedömning
En stor del av kommunerna använder ett näringslivsråd för att öka kommunikationen och bredda kontaktytorna mellan kommun och näringsliv med bra
resultat. Det framgår även i undersökningen gjord av Svenskt Näringsliv att
kommunikation och information bör förbättras i Borgholms kommun.
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Ekonomi
Till de som medverkar i näringslivsrådet bör reseersättning utgå enligt fastställda regler för förtroendevalda i Borgholms kommun. Rådet bör träffas fyra
gånger per år men kan även kallas in till extramöten vid behov.
Uppskattad kostnad per år är,
- 50 tkr om kommunen enbart avser att genomföra möten i rådet.
- 100 tkr om kommunen avser att genomföra möten och aktiviteter.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna upprättat förslag till näringslivsråd.

att

utse kommunstyrelsens arbetsutskott, i egenskap av näringslivsutskott, som kommunens representanter i näringslivsrådet.

att

i internbudget 2017 anvisa 75 tkr till näringslivsråd.

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till näringslivsutvecklare Henrik Linnarsson
att

påbörja processen med inrättande av näringslivsråd i enlighet med
förslaget.

att

hälften av ledamöterna väljs på ett år och andra hälften på två år, för
att skapa kontinuitet i rådet.

_____________________________
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Dnr 2016/257-225 KS

Anvisning av medel, ny värmeanläggning, Köpingsviks skola och förskola.
I tjänsteskrivelse 2016-11-24 redogör gruppchef Tobias Selldén att Borgholm Energi fastigheter av t f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg har fått i
uppdrag att inkomma med förslag till lösning gällande ny värmeanläggning
för skolan och förskolan i Köpingsvik, fastigheten Klinta 5:20.
Befintlig värmeanläggning (oljepanna med el-backup) är gammal och är ej en
kostnadseffektiv lösning för uppvärmning av skolan och förskolan. Uppvärmning med fossila bränslen är ej heller i linje med dagens miljöpolitik.
Beslutsunderlag
Värmepumpar (Samsung) inkl all installation, demontering, markarbeten, driftsättning m m
Inkoppling och omprogrammering bef. styrsystem
Ny el-panna
Nya termostater och koppel på radiatorer
ÄTA och byggherrekostnader
Totalt:

1 650 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
200 000 kr
2 075 000kr

Entreprenören reserverar sig mot asbest. Det kan finnas något gammalt kvar
som måste saneras men sannolikt ryms denna kostnad inom ovan angivna
ÄTA-kostnader.
Borgholm Energi kan via ram-avtalad leverantör av värmeanläggningar
(Hammarstedt kyl och inneklimat) offerera en lösning med värmepumpar luftvatten som blir ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till dagens uppvärmning.
Leverantören kan, om beslut om genomförande tas, börja entreprenaden innan årsskiftet men på grund av leveranstider kommer anläggningen inte att
kunna färdigställas i sin helhet förrän februari 2017.
Konsekvensanalys
Köpingsviks skola och förskola får med denna lösning en effektiv anläggning
som motsvarar dagens krav gällande driftsekonomi och miljöaspekter.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

godkänna förslag till ny värmeanläggning till Köpingsviks skola och
förskola.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

överföra medel från 2016 års investeringsbudget till 2017 års investeringsbudget för att genomföra investering ny värmeanläggning Köpingsviks skola och förskola.

_____________________________
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Dnr 2016/243-080 KS

Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Framtid Borgholm föreslår i skrivelse inkommen 2016-11-21 att kommunfullmäktige under våren tillsätter en fullmäktigeberedning som jobbar fram förslag på hur Borgholms kommun kan erbjuda ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
I skrivelsen framhålls att detta är en gemensam fråga som alla vill och kan bidrag med idéer och lösningar till och vilket ger möjlighet att arbeta fram en
hållbar strategi och tillsammans skapa förutsättningar för ”Sveriges bästa
äldreomsorg”.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

efter sommaren 2017 tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning för att
arbeta fram en hållbar strategi och skapa förutsättningar för ”Sveriges
bästa äldreomsorg”.

_____________________________
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§ 31
Motion rörande giftfri kommun.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-19 att bifalla motion från Eva Wahlgren C och uppdrog till miljö- och hållbarhetsberedningen att ”handlägga motionen vidare”.
Beredningen har fört en dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen om hur
motionens yrkanden skall kunna verkställas.
I tjänsteskrivelse rubricerad ”projektuppdrag” 2016-04-12 redogör Göran Borgö för förvaltningens pågående och kommande arbete som ligger i linje med
motionen.
PROJEKTUPPDRAG
2016-04-12
Projektnamn:

Giftfri kommun

Projektledare:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beställare:

Förvaltningschefen

Syfte:

Syftet med projektet är genomföra väsentliga delar av den motion
som kommunfullmäktige antagit.

Mål:

Projektet ska resultera i att kommunen genomför delar av motionens innebörd och ökar ambitionerna i arbetet med att minska exponering mot gifter i vardagen.

Bakgrund:

Kommunfullmäktige har bifallit motionen Giftfri kommun, efter beredning av samhällsbyggnadsnämnden och lämnat till miljö- och
hållbarhetsberedningen att handlägga motionen vidare. Miljö- och
hållbarhetsberedningen har genom dess ordförande Sune Axelsson hört sig för hos samhällsbyggnadsförvaltningen med hjälp om
genomförande av intentionerna. Motionärerna har förtydligat innebörden i motionen att man begränsat krav på åtgärder till den
egna kommunala verksamheten

I tjänsteskrivelse till nämnd och fullmäktige redogör samhällsbyggnadsförvaltningen
vad man redan genomför inom området Giftfri miljö i den ordinarie verksamheten. Ytterligare insatser och ambitioner som finns i motionen kan inte göras utan ökade resurser.
Uppgifter:

I samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2016 planeras följande aktiviteter inom området Giftfri kommun:
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1. Giftfri miljö i förskolan. Kontaktperson: Kajsa Weidolf.
Miljöstyrningsrådet utkom i slutet på år 2013 med ”Giftfri förskola – Leka, Äta, Sova”.
Barn vistas stora delar av dygnet i förskolan och är känsliga för ämnen i sin omgivning. Tillsynen av förskolan har i de senaste tillsynsprojekten inriktats mot smittskydd,
men hur kan vi skydda barnen från olika farliga ämnen och kemikalier. Vilka material
är lämpligt för små barn i förskolan? Hur ser man vilka material/leksaker som är bra
respektive farliga, märkning mm? Hur kan vi arbeta mot målet en giftfri förskola på ett
hållbart sätt?
Syftet med detta projekt är att ta fram metoder och material för förskolornas rektorer,
kökspersonal, städpersonal och pedagoger.
2. Nedlagda kommunala deponier. Kontaktperson: Anna Stjärndahl
Inom Miljösamverkan Sydost (MSO) har länets kommuner tillsammans identifierat
och riskklassat alla gamla kommunala deponier. Nästa steg i arbetet är att ta fram
undersökningsplaner för de deponier som ska undersökas närmare för att kunna riskklassas enligt MIFO fas 2. Gamla deponier är ofta föroreningsmässigt mycket komplexa och kan därför vara svåra att åtgärda. Det här arbetet genomförs inom MSo
och i tillsammans med övriga kommuner i länet och med Gotland. Målet är att minst
en undersökning per kommun under 2016.
3. Dricksvatten. Kontaktpersoner Ingela Nilsson och Helena Karlsson.
Dricksvattenproducenter, kommunala och kommersiella vattenverk, ska följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Kommunen är tillsynsmyndighet.
Inom Samhällsbyggnadsförvaltningens tillsynsverksamhet genomförs också många
insatser riktade till företag och till allmänhet som :
1.
2.
3.
4.
5.

Bekämpningsmedel, användning i lantbruk
Kontroll av kosttillskott.
Nedskräpning av mark och tomter
Eldning av sopor och avfall
Kemiska ämnen som påträffas vid tillsyns- och kontrollbesök.

Avgränsning:

Motionen är avgränsad till den egna kommunala verksamheten.
Angelägna aktiviteter som tas upp i motionen och som inte ingår i
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhet 2016 är:

- Kartläggning var i kommunens verksamhet giftiga ämnen kan finnas
- Rutiner och kriterier inom upphandling avseende giftfria produkter
- Information och kunskapshöjande åtgärder till verksamheten
Resurser:

Inom förvaltningens ordinarie verksamhet och inom budget 2016.
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Tidplan:

Under 2016

Organisation:

De olika aktiviteterna genomförs enligt verksamhetsplan och under ansvarig projektledare. Sammanhållande gentemot miljö- och
hållbarhetsberedningen är Anna Stjärndahl tills ny förvaltningschef är på plats.

Intressenter:

Miljö- och hållbarhetsberedningen, samhällsbyggnadsnämnden

Information:

Någon särskild informationsstrategi behövs inte utan information
lämnas löpande till berörda

Redovisning:

Projektets resultat eller problem stäms av kontinuerligt med beställaren och med intressenterna

Nedan tjänsteskrivelse från beredningens samordnare Bertil Lundgren som
underlag för återrapportering och beslut i kommunfullmäktige:
Återrapportering från Miljö- och hållbarhetsberedningen rörande motion rubricerad ”giftfri kommun”.
Bakgrund.
Motionärens utgångspunkter är dels de farliga ämnen som finns i vår närmiljö
i vardagen kopplat till kommunens verksamheter. Den andra utgångspunkten
är att Sveriges riksdag har antagit miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” (år 1999),
att gälla i hela landet för offentliga verksamheter, företag och hushåll.
Regeringen och olika myndigheter har anvisat strategier, metoder och ekonomiska medel för att de sammantaget 16 miljökvalitetsmålen skall kunna nås
inom loppet av en generation.
Kommunerna har successivt ökat sitt engagemang för att nå målen utifrån sina förutsättningar och utmaningar. Det gäller även företagen, där några
kommit långt.
En viktig grund för arbetet i den egna kommunen är ett handlingsprogram
där resultaten följs upp årligen. Miljö- och hållbarhetsberedningen har fått
detta uppdrag av kommunfullmäktige, inskrivet i beredningens reglemente.
Giftfri miljö är ett mål som är relevant och viktigt för alla Sveriges kommuner.
Många människor berörs av kommunens verksamheter och vistas i dess
byggnader. Kommunerna är också stora upphandlare av varor och tjänster.
Vidare handläggning av motionens yrkanden.
Kommunfullmäktige har bifallit motionen i sin helhet och motionärens yrkanUtdragsbestyrkande
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den skall därför verkställas. Beredningen är inte ett verkställande organ och
har inte egna utredningsresurser, men har skaffat sig en översiktlig bild av
var kommunen står idag. Det återstår mycket att göra, även om det finns goda exempel. Ett sådant är att städorganisationen bytt ut alla rengöringsmedel
till sådana som är bättre för miljö och hälsa.
Förslag till beredningens kommentarer till motionens att-satser (kursiverat):
Att-sats 1: Borgholms kommun antar ett miljömål om att kommunen ska vara
giftfri.
Det nationella miljökvalitetsmålet gäller för Borgholms kommun och det åligger kommunen att i sina verksamheter och på andra sätt bidra till att det nationella målet nås.
Att-sats 2: kommunen gör en kartläggning var i kommunens verksamhet som
giftiga ämnen kan finnas.
Detta är ett nödvändigt första steg. Vad som behöver definieras är ”giftiga
ämnen” och hur omfattande ”listan” bör vara.
Att-sats 3: kommunen, genom att anta miljömålet om att kommunen ska vara
giftfri, gör sig av med giftiga ämnen i våra verksamheter.
En prioriteringsordning beträffande åtgärder behöver göras.
Att-sats 4: kommunen ställer krav på giftfria produkter vid upphandling ex genom de kriterier som Miljöstyrningsrådet anger.
Pågående inköpssamverkan (ramavtal) med grannkommunerna möjliggör
detta i begränsad utsträckning. Det är dock främst upp till inköps- och upphandlingsansvariga i vår kommun att se till att produkterna är så giftfria/oskadliga som möjligt.
Att-sats 5: kommunen ska agera kunskapshöjande gällande de gifter som
finns runt om oss.
Det är oklart vilka målgrupper som avses, men bör i första hand gälla personal inom kommunens verksamheter i likhet med föregående. Inköpare/upphandlare utgör primär målgrupp inom kommunen.
Organisering och behov av resurser.
I kommunen finns viss specialkompetens främst inom samhällsbyggnads-förvaltningen och ekonomiavdelningen. För att motionens yrkanden skall kunna
verkställas krävs ett förvaltningsövergripande arbete som även inkluderar
BEAB. Det behöver närmare utredas vilka personalresurser som krävs och
vad det kostar. Ett rimligt antagande är att en heltid behövs under viss tid för
att det skall bli verkstad.
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Förslag till beslut:
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utse en projektgrupp.
att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till kommunfullmäktige inkomma med
en kostnadsberäkning och äskande av medel för genomförande av åtgärder i
enlighet med motionens yrkanden.
att kommunstyrelsen årligen rapporterar uppnådda resultat till kommunfullmäktige.
att beredningens kommentarer till motionens att-satser beaktas vid det kommande arbetet.

Efter överläggning där beredningen diskuterar framkomliga vägar för verkställighet kommer man överens om nedanstående förslag till beslut.
Beredningen beslutar föreslå kommunfullmäktige:
att Göran Borgös tjänsteskrivelse ”projektuppdrag” 2016-04-12 skall utgöra
utgångspunkt för det fortsatta arbetet med tillägget att även kartläggning av giftiga ämnen (att-sats 2) skall ingå i samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag och verkställas under år 2017.
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen och ekonomiavdelningen i uppdrag att
under åren 2016-2017 hantera inköp och upphandling i enlighet med
motionens att-sats 4.
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att verkställa informations- och
kunskapshöjande åtgärder inom de förvaltningar som berörs av den
bifallna motionen enligt att-sats 5.
_____________________________
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Dnr 2016/75-704 SN

Svar på motion från Per Lublin (nPÖ); Införa sex timmars arbetsdag
med bibehållen heltidslön.
Ewa Ekman, socialchef redogör sin beredning av motionen:
”Bakgrund
Medarbetare som arbetar på särskilda boenden har oregelbunden arbetstid.
Via kollektivavtal är veckomåttet 37 timmar för Kommunals avtalsområde om
man har tjänstgöring dag/kväll och 36,33 timmar om man arbetar natt.
Bedömning
Sex timmars arbetsdag innebär ett veckomått på 30 timmar, med bibehållen
lön för 37 timmar. En del medarbetare skulle få bibehållen lön med tjänstgöring på mindre antal timmar, en del skulle få höja sin tjänstgöringstid och också sin lön motsvarande heltidslön. För Borgholms kommun skulle det innebära en kostnadsökning på ca 10 milj kr/år för särskilt boende. Beräknat av personalavdelningen med utgångspunkt från nuvarande löner där samtliga medarbetare anställs på heltid med veckomått 30 timmar.
I Göteborgs stad pågår ett projekt kring sextimmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende, ett särskilt boende med 48 lägenheter för äldre och 68
medarbetare. Projektet som har varit igång ett år, utvärderas av följeforskare
och slutgiltiga resultat kommer att publiceras vid årsskiftet 2016/2017. Liknande projekt har genomförts på andra ställen i Sverige och det är rimligt att
tro att resultaten av medarbetarnas upplevelser sammanfattas på ett liknande sätt med minskad sjukfrånvaro och minskad stress men till betydligt högre
kostnader, även om man beräknar minskade kostnader för sjukfrånvaro. De
kvalitativa delarna för de äldre behöver belysas ytterligare.
I Borgholms kommun har flera satsningar för Kommunals avtalsområde
gjorts på senare tid. En del satsningar är genomförda, en del är på gång att
genomföras. Satsningarna innebär


öka bemanningen inom särskilt boende och hemtjänst



öka tjänstgöringsgrad (för medarbetare som arbetar mindre än åttio
procent inledningsvis) och minska antalet delade turer inom äldreomsorgen



öka andelen medarbetare med formell kompetens



minska sjukfrånvaron

Att samtidigt satsa på sex timmars arbetsdag är inte möjligt. Sex timmars arbetsdag inom särskilt boende är förknippat med avsevärt högre kostnader, ca
10 miljoner bara för särskilt boende.
Sjukfrånvaron är hög inom äldreomsorgen, högst inom hemtjänsten. Inom
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säbo är sjukfrånvaron 11,2% 2015 och kostar motsvarande 1 332 tkr/år.
Socialnämnden föreslås avslå motionen.”
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

avslå motionen.

_____________________________
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Dnr 2016/41-008 KS

Medborgarförslag (Jack Samuelsson) – att tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms Stad.
Jack Samuelsson, Kvarngatan 52, 387 35 Borgholm, föreslår i medborgarförslag inkommet 2016-02-29
att tätorten Borgholm (Borgholms församling) återtar beteckningen Borgholms stad.
Kommunfullmäktige överlämnade 2016-03-14 § 41 medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2016-08-23 föreslår kommunledningskontoret att kommunfullmäktige hänvisar förslagsställaren till Lantmäteriet repsektive Svenska Kyrkan.
Av skrivelsen framgår att medborgarförslaget innebär att tätorten Borgholm
(synonymt Borgholms församling) ska byta namn till Borgholms stad. Eftersom namn på tätorter beslutas av Lantmäteriet hänvisas förslagställaren
till deras namnberedning. Tätorten har i princip inte heller samma gränser
som församlingen. Välkomstskyltar med texten ”Borgholms stad” är dock
möjliga.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget.

_____________________________
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§ 392

Dnr 2015/248-008 KS

Medborgarförslag (Lasse Engström) – låta Storgatan mellan Tullgatan
och Västra Kyrkogatan vara gågata året runt.
Lasse Engström, Tullgatan 24, 387 34 Borgholm, föreslår i medborgarförslag
2015-10-04
- att låta Storgatan mellan Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året
runt.
Kommunfullmäktige överlämnade 2015-11-16 § 171 medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.

I tjänsteskrivelse 2016-09-30 föreslår kommunledningskontoret att medborgarförslaget ska avslås.
Av skrivelsen framgår att Storgatan har varit uppe för diskussion vid ett flertal
tillfällen och man har justerat datum för biltrafik respektive gågata vid flera tillfällen. Syftet med det kombinerade användandet av Storgatan är i grunden
för att gynna handeln och skapa ett levande centrum.
Med utgångspunkt att det finns ett varierat utbud av butiker utmed Storgatan
som alla har olika tillgänglighetsbehov har Storgatan idag växlande användning. Kommunens planavdelning har inget ytterligare ställningstagande i frågan gällande växlande användning.
Frågan har varit ute på remiss hos Borgholms Cityförening som lyft frågan på
ett styrelsemöte. Vid mötet ansågs att den nuvarande växlande användningen är att föredra. Att få majoritet för gågata året runt känns inte troligt.
Kommunledningskontorets bedömning
Kommunen bedömer att nuvarande användning är tillfredsställande.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget

Förslagsställaren ska bjudas in till det sammanträde då ärendet slutligt behandlas.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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43 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH
FRITIDSUTSKOTT

§ 47

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-11-16

42-48

Dnr 2015/58-008 KS

Medborgarförslag (Helle Kvamme) – Inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare.
Sammanfattning av ärendet
Helle Kvamme föreslår i medborgarförslag att ett arbetsstipendium till verksam
konstnär/musiker/hantverkare till ett nyskapande projekt för att främja och utveckla nya estetiska uttryck och samarbeten ska inrättas.
Motivering:
För att kulturarbetare ska trivas och växa i Borgholms kommun.
Ett sätt att visa upp Borgholms kommun genom starka nya uttryck.
Stipendiet ska ges till ett projekt som innehåller ett av följande:
1. Nytt samarbete
2. Ny metod
3. Ny teknik
4. Internationellt utbyte.
Summa 30-50 tkr. Stipendiet ska ges årligen.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-16 § 33 överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för ställningstagande och beslut.
I tjänsteskrivelse 2016-01-13 och vid dagens sammanträde redogör kultursekreterare Maria Johanson för ärendet och föreslår bifall till medborgarförslaget.
Bedömning
Ett antal kommuner i Sverige har olika former av arbetsstipendium för kulturarbetare. I Kalmar län har Emmaboda kommun ett kulturstipendium som kan utgå som arbetsstipendium eller hedersomnämndande. Emmaboda kommuns
arbetsstipendium kan utdelas som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för kommunens kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning.
Kulturnämnden i Kalmar läns landsting delar ut kulturstipendium en gång per
år. Kulturstipendiet delas ut som arbetsstipendium eller belöningsstipendium.
Arbetsstipendium kan delas ut som stöd för att kunna genomföra värdefulla insatser för länets kulturliv eller som stöd till utbildning och forskning.
Mörbylånga kommun har inget arbetsstipendium för kulturarbetare.
Borgholms kommun delar sedan 2006 årligen ut ett kulturpris på 10 tkr för
värdefulla insatser inom kulturlivet.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

avslå medborgarförslaget.

_____________________________
Utdragsbestyrkande

44 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS KULTUR OCH
FRITIDSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-11-16

42-48

Utdragsbestyrkande
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-01-12

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-11-30 - 2017-01-12

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

Ks meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.2659

I

Slutredovisning projekt garage/förråd Åkerskolan Marie-Louise Johansson
klk 2016-12-05
överlämnad till ekonomiavdelningen via mail

2016-12-05

Tobias Sellden

KS 2016/94

KS meddelande

REDOVISNING

Löttorp 3:33 - Åkerboskolan garage och kontor
2016.2712

I

2016-12-06

2016.2721

I

2016-12-07

2016.2722

Marie-Louise Johansson

Försäkringskassan

ARBETSMARKNADSAVDE
LNINGEN

KS meddelande

ÖVERENSKOMMELSE

Statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller Clara Hoogland
fritidshem inte erbjuds år 2016 (juli-december)
Skolverket

I

2016-12-07

2016.2725

SUS överenskommelse med bilagor
överlämnad till AMA

Ks meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lägesrapport kommunala aktivitetsansvaret
2015/2016, Kalmarsunds Gymnasieförbund §
116/2016

Marie-Louise Johansson

Kalmarsunds Gymnasieförbund

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Beslut från SBNAU att utse Sune Axelsson (S)
och Kristin Bertilius miljöprojektledare att ingå i
projektgruppen

Helena Bertilsson

2016-12-06

SBNAU

KS 2016/160

Skickad till Ilko 2016-12-08
KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Uppdrag - vattenförsörjningsfrågan, inrättande av
projektgrupp
Sidan 1 av 8

Id

I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.2726

I

Förvaltningsrätten upphäver KFs beslut 2016-03- Helena Bertilsson
14 § 48 prioritering tillfälligt statsbidrag Mål nr
1237-16
Nytt beslut i KS 2017-01-24 och KF mars 2017

2016-12-08

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/31

KS meddelande

DOM

Prioritering tillfälligt statsbidrag
2016.2727

I

2016-12-08

Statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan för Helena Bertilsson
bidragsår 2015/2016 Skolverket godkänner
kommunens redovisning utan återkrav.
Kommunen beviljades 2015 1 527 000kr i
statsbidrag
Skickat till Ekonomi och utbildningsförvaltingen
Skolverket
KS meddelande

2016.2729

I

2016-12-09

Redovisning av statsbidrag för handledare inom Helena Bertilsson
Läslyftet läsåret 2015/2016 Skolverket godkänner
kommunens redovisning utan återkrav.
Kommunen beviljades 104 00 kr i statsbidrag
Skickat till Ekonomi och Utbildningsförvaltingen
Skolverket
KS meddelande

2016.2730

I

2016-12-09

2016.2732

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Statsbidrag för Lärarlönelyftet för 2016-07-01Helena Bertilsson
2016-12-31 Skolverket beslutar bevilja
utbetalning av statsbidrag utifrån kommunens
inlämnade uppgifter. Kommunen beviljas utb med
936733 kr.
Skickat till Ekonomi och utbilningsförvaltningen.
Skolverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
överklagande gällande lokaler till
socialförvaltningens administration, Höken. §58
beslut i KS 2016-03-22 Mål nr 1458-16

Helena Bertilsson

2016-12-09

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

DOM

Lokalförsörjning 2016
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.2733

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
Helena Bertilsson
överklagande gällande finansiering av
anpassningsåtgärder för IT-lokalerna i Höken,
iordningsställande av två korridorer på Ekbacka
och stödboende Muraregatan samt igångsättning
av leasing/hyra/köp moduler till skolverksamhet
KF 2015-12-10 §§186-189

2016-12-09

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2015/221

KS meddelande

DOM

Lokalförsörjning 2015
2016.2734

I

Dom - avslag på Lublins överklagande KS 201602-23 §20 inrättande av Enhet för
integrationssamverkan
§23 prioritering tillfälligt statsbidrag
§26 uteserveringspolicy
§42 skolskjutsupphandling
§45 ändrad justeringsman

2016-12-12

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/85

KS meddelande

Helena Bertilsson

DOM

Laglighetsprövning enligt kommunallagen KS
2016-02-23 2016 § 20, 23, 26, 42, 45.

2016.2739

I

Beslut från Länsstyrelsen angående utökat
tillstånd till kameraövervakning för Qstar
Stacketorp Alböke

2016-12-12

Länsstyrelsen Kalmar Län

KS 2016/128

KS meddelande

Helena Bertilsson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Delegeringsbeslut kommunchef 2016
2016.2745

I

Slutredovisning projekt omläggning
Strömgårdens tak budget 1 mkr - totalkostnad
757 435. (differens mot budget 242 565 kronor)'
Skickat till ekavd

2016-12-12

Borgholm Energi Fastigheter

KS 2016/143

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Begäran om omfördelning av investeringsmedel,
fastighetsunderhåll
2016.2748

I

Migrationsverket; information om planerad
avveckling av tillfälliga asylboenden under våren
2017.
Skickat till socialen, Eva Karlström, SN, KC,
KSAU för kännedom

2016-12-13

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2016.2757

I

SBN 2016-12-01 § 241 beslutar anta
ändringsplan för Järnnian l(Rälla 1:17 del av)
Ekerum

Marie-Louise Johansson
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016-12-14

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2012/57

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Detaljplan Järnnian (del av Rälla 1:17)
(samt mål 431-13)
Medfinansieringsavtal, trafikverket. Trafikplan.
2016.2758

I

2016-12-14

Cirkulär 16:62 Vårdprisindex (2,2 % 2016 framgår Marie-Louise Johansson
av bilagan som finns i mailet)
Skickad till ekonomiavdelningen och
socialförvaltningen
SKL
KS meddelande

2016.2759

I

CIRKULÄR

Vem ska göra jobben- Brev till Kommunstyrelsen Marie-Louise Johansson

2016-12-14

Kim Teleman

KS 2015/271

KS meddelande

SKRIVELSE

Flyktingsituationen 2015/2016
2016.2764

I

Underrättelse om avslutad förrättning
Helena Bertilsson
fastighetsreglering berörande Rörsberg 1:47 och
Stora Rör 2:1

2016-12-15

Lantmäteriet

KS 2013/188

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fastighetsreglering Stora Rör 2:1 och fastigheter
Rörsberg
2016.2771

I

Beslut från SBN 2016-12-01 § 262 gällande
samlingsskyltar

2016-12-15

Samhällsbyggnadsnämnden

KS 2016/29

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Företagsklimat 2016 näringslivsstrategi
2016.2773

I

Bekräftelse av uppsägning av tjänsten Sjuk- och
friskanmälan MedHelp

2016-12-16

MedHelp

KS 2010/277

KS meddelande

Helena Bertilsson

UPPSÄGNING

Avtal om sjuk- och friskanmälan
2016.2774

2016-12-16

I

Cirkulär 16:63 Omsorgsprisindex ( 1,3 % 2016
framgår av bilagan som finns i mailet)
Skickad till ekonomiavdelningen och
personalavdelningen

Helena Bertilsson

SKL
KS meddelande

CIRKULÄR
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.2779

I

2016-12-16

2016.2780

Inspektion av förmyndarskapsförordningen av
överförmyndaren i Borgholms kommun
Skickat till revisorerna och fullmäktiges
ordförande

Clara Hoogland

Länsstyrelsen Östergötlands län

I

KS meddelande

RAPPORT

Regionförbundet verksamhetsplan och budget
2017

Helena Bertilsson

2016-12-19

Regionförbundet

KS 2016/264

KS meddelande

SKRIVELSE

Regionförbundet verksamhetsplan och budget
2017
2016.2782

I

2016-12-19

2016.2784

Helena Bertilsson

SKL

I

2016-12-20

2016.2788

Cirkulär 16066 Skydd för sk visselblåsare Ny
arbetsrättslig lagstiftning fr o m 1 januari 2017
Skickad till personalavdelningen

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:68 Ändring i diskrimineringslagen aktiva åtgärder nya bestämmelser från den 1
januari 2017
Skickar till personalavdelningen

Helena Bertilsson

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
överklagande gällande beslut KF 2016-02-15 §
30 att godkänna medfinansieringsavtal med
Trafikverket
Mål nr 926-16

Helena Bertilsson

2016-12-20

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2014/13

KS meddelande

DOM

Trafikplan väg 136-Rälla -Stora Rör.
Medfinansieringsavtal. Trafikavtal,
2016.2789

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
överklagande beslut KF 2016-06-13 § 118
gällande att godkänna att ett avsaltningsverk
uppförs i Sandvik
Mål nr 2551-16

2016-12-20

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/122

KS meddelande

Helena Bertilsson

DOM
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Godkännande av Borgholm Energis investering,
avsaltningsanläggning
2016.2790

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Tomas Ekstrands Helena Bertilsson
överklagande av Länsstyrelsens beslut 2016-0510 gällande ansökan om tillstånd för metallsökare
Skickad till SBN

2016-12-20

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/178

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Begäran om tillstånd för metallsökning.
Mål nr 1668-16
2016.2791

I

Beslut från Länsstyrelsen att ge tillstånd att göra
ingrepp angående utemiljöer Köpings skola
(utbildningsnämndens 9.1 miljoner)

2016-12-20

Länsstyrelsen Kalmar Län

KS 2016/31

KS meddelande

Helena Bertilsson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Prioritering tillfälligt statsbidrag
2016.2820

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
Helena Bertilsson
överklagande beslut KS 2016-03-22 § 50
gällande att godkänna presenterat förslag på
utformning av torget samt att finansiering ska ske
med "Amerikaarvet"
Mål nr 1457-16

2016-12-21

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2012/16

KS meddelande

DOM

Plan för upprustning av fysiska miljön i Borgholms
stad
2016.2826

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
överklagande beslut KS 2016-03-22 § 63
gällande vissa skall-krav i ett
förfrågningsunderlag för ombyggnad av två
korridorer på Ekbacka till HVB-hem
Mål nr 1456-16

2016-12-21

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/66

KS meddelande

Helena Bertilsson

DOM

Ekbacka HVB-hem; upphandling
2016.2829

I

Dom - Förvaltningsrätten avslår Lublins
överklagande beslut KS 2016-06-21 § 132
gällande att godkänna framtaget förslag i
fastigheten Höken
Mål nr 2647-16

2016-12-21

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Helena Bertilsson

DOM

Lokalförsörjning 2016
2016.2860

I

Cirkulär 16:55 Krav på förnyelse av vissa
inskrivningar i fastighetsregistret

Helena Bertilsson
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016-12-22

SKL
KS meddelande

2016.2861

I

2016-12-22

2016.2885

Cirkulär 16:70 Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari Helena Bertilsson
2017 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI
SKL

I

2016-12-23

2016.2984

CIRKULÄR

KS meddelande

CIRKULÄR

Statsbidrag för kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå och utbildning för vuxna på
gymnasial nivå för bidragsår 2016

Clara Hoogland

Skolverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Information från VD att Carl Malgerud, Anders
Lindholm och Markus Wertwein ska ingå som
BEABs representater i projektgruppen

Marie-Louise Johansson

2016-12-30

Borgholm Energi AB

KS 2016/160

KS meddelande

INFORMATION

Uppdrag - vattenförsörjningsfrågan, inrättande av
projektgrupp
2017.7

I

2017-01-02

2017.20

2017-01-10

Marie-Louise Johansson

SKL

I

2017-01-10

2017.21

Cirkulär 16:71 Underlag för
renhållningsordningens föreskriter för
avfallshantering
Skickat till BEAB och SBN

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:65. Budgetförutsättningar för åren
2016–2020.
Skickad till ekonomiavdelningen.

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

CIRKULÄR

Cirkulär 16:72. Slutligt utfall av 2015 års
kommunala fastighets-avgift samt prognos för
åren 2016 och 2017.
Skickad till ekonomi och
Samhällsbyggnadsnämden

Magdalena Widell

SKL
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS meddelande.

CIRKULÄR
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-01-12

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-11-30 - 2017-01-12

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Magdalena Widell

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej
I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.2629

U

2016-12-01

IT-chef Niklas Palmqvist - tillstånd grävning
längs trottoar Köpmangatan över Sandgatan till
fjärrvärmeverket

Lars Gunnar Fagerberg

Grävningstillstånd 12/2016

KS 2016/3

DELEGERINGSBESLUT
Grävningstillstånd delegation

2016.2638

I

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet,
Mattias Allard

2016-12-01

Försvarsmakten

KS 2016/164

Skickad till Försvarsmakten 2016-12-01

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT

Delegation kommunstyrelsens ordförande
2016.2660

I

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet,
Björn Albers

2016-12-05

Försvarsmakten

KS 2016/164

Skickad till Försvarsmakten 2016-12-05

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT

Delegation kommunstyrelsens ordförande
2016.2662

I

2016-12-05

Beslut att följa av Kalmar kommun antagna
riktlinjer. Ändring av tidigare beslut

Marie-Louise Johansson

Överförmyndare Lars-Göran Andersson

KS 2016/56

DELEGERINGSBESLUT
Höjd ersättning till gode män för
ensamkommande barn

2016.2942

U

Beslut att delta i Eu-projektet Sustainable
Tourism för Wellbeing along the South Baltic
Coast. - undertecknat och inskickat av
näringlivsutvecklaren.

Marie-Louise Johansson

2016-12-08
KS 2016/218

DELEGERINGSBESLUT
Medverkan i projekt

2016.2763

I

Tillstyrkt ansökan om antagning i hemvärnet,
Jesper Berglund

2016-12-14

Försvarsmakten

KS 2016/164

Skickad till Försvarsmakten 2016-12-15

Ilko Corkovic

DELEGERINGSBESLUT
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
Delegation kommunstyrelsens ordförande
2016.2756

U

E-post - åtgärder tennishallen, inköp och
installation av två luftpumpar (inom budget) för
att få bort fukt och lukt i hallen

Jan-Åke Johansson

2016-12-14
KS 2016/28

DELEGERINGSBESLUT
Borgholms Tennishall

2016.2887

I

2016-12-20

LÖTTORPS BYGGVAROR AB demoskjutning
av fyrverkerier.
Tillstyrkt

Lars Gunnar Fagerberg

Polisen samt yttrande

KS 2016/6

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.2983

U

Nyttjanderättsavtal gällande Hamnmagasinet för Kristian Petersson Sjövall
Stora Rörs båtsällskap. Undertecknat 2016-1219 och gäller t.o.m. 2029-12-31, därefter med en
förlängning på ett år i taget.
Uppsägningstiden är senast sex månader före
nyttjanderättstidens utgång.

2016-12-22

KOMMUNLEDNINGSKONT
ORET

KS 2013/45

Delegation enl. KSAu 2016-12-13 § 435

DELEGERINGSBESLUT

Åtgärdsplan för Hamnmagasinet i Stora Rör
(SRBS)
2017.22

U

BENGT T ERIKSSON - Tillstyrkt Gitarrspel vid i Lars Gunnar Fagerberg
första hand paviljongen i Borgholms hamn samt
i andra hand Borgholms torg, Bengt T Eriksson,
2017-06-12-2017-08-19 samt 2017-09-29-201709-30 under klockan 12:00-13.00 samt 18.0020.00.

2017-01-10

Yttrande

KS 2017/6

2017-01-05 yttrandet skickat till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.25

U

ÖLANDS MOTORDAG 170520 -utan erinran
Lars Gunnar Fagerberg
mot motordagen dock ska beaktas att fordon på
torget inte får ställas så de på något sätt skadar
stenarna med Victoriastipendiaternas fotavtryck.
- beakta att vid Societetsparken ska fordon
ställas på Storgatan och Södra Långgatan så att
de inte på något sätt orsakar skador på
grönytorna.

2017-01-10

Yttrande

KS 2017/6

2017-01-05 Yttrandet skickats till polisen

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-01-24
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-12-13
§ 420
§ 421
§ 422
§ 423
§ 424
§ 425
§ 426
§ 427
§ 428
§ 429
§ 430
§ 431
§ 432
§ 433
§ 434
§ 435
§ 436
§ 437
§ 438
§ 439
§ 440
§ 441
§ 442
§ 443
§ 444
§ 445
§ 446
§ 447
§ 448

Information; Borgholms 200-års jubileum.
Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015-2018,
samhällsbyggnadsnämnden.
Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom gällande upphävande av
detaljplan Puttern, del av Halltorp 1:10.
Inrättande av näringslivsråd.
Information; näringslivsfrågor.
Remiss – ansökan om sänkt hastighet m m mellan Köpingsvik och Lundegård, väg 136 vid Köpingsvik.
Remiss – ansökan om hastighetsbegränsning till 50 km/h på Byrumsvägen
genom byn Byrum.
Yttrande över Per Lublins laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut
2016-10-17 § 170, val av ny S-ledamot och ordförande i utbildningsnämnden
(Mål nr 4039-16)
Inköp av halkskydd till kommunens pensionärer.
Information från personalavdelningen; redovisning av delegationsbeslut och
verkställighet.
Redovisning av delegationsbeslut; Riktlinjer för byte av semesterdagstillägg.
Behov av extratjänster samt information från Arbetsmarknadsavdelningen
(AMA).
Faktureringsfrågor, teknisk service.
Eventuell återkallande av avsiktsförklaring Yttre hamnen.
Omförhandling av avtal om anläggningsarrende, minigolf/kiosk Societetsparken.
Omförhandling av nyttjanderättsavtal för Hamnmagasinet, Stora Rör.
Avtal om anläggningsarrende inom Halltorp 1:7, Hi3G Access AB.
Omförhandling tomträttsavgift, Swedish Agro Yttre hamnen.
Anvisning av medel, ny värmeanläggning, Köpingsviks skola och förskola.
Ansökan om bidrag, integrationsfrämjande åtgärder, IFK Borgholm.
Ansökan om bidrag, integrationsfrämjande åtgärder, Högby IF.
Inrättande av tillfällig fullmäktigeberedning ”Sveriges bästa äldreomsorg”.
Begäran om förlängning av avtal, HVB-hem Badhusgatan.
Förslag att uppmärksamma inflyttare.
Sammanträdesdagar 2017.
Redovisning av delegationsbeslut, deltagande i EU-projekt Sustainable
Tourism för Wellbeing along the South Baltic Coast.
Förnyad begäran om återskapande av benämningen Borgholms stad.
Hyreskostnad, snickarna teknisk verksamhet; ändring av beslut.
Ev inköp av webbsändningsutrustning till KS-rummet.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2016-11-16

58
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47

Verksamheten på Åkerbobadet i Löttorp.
Förslag; Bokningsregler och uthyrningsprinciper i Borgholms kommun.
Information; Säker & trygg förening.
Information från fritidsverksamheten.
Förslag på regler för Ungt kulturbidrag.
Medborgarförslag (Helle Kvamme) – Inrätta arbetsstipendium till verksam
konstnär/musiker/hantverkare.
Delegationsbeslut.

§ 48
2016-12-19
§ 49
§ 50
§ 51
§ 52

Sammanträdesdagar 2017.
Redovisning; Borgholms Blues Rock festival 2016.
Kulturplan Borgholms kommun.
Meddelanden.

Borgholm Energi AB
2016-12-14
§ 167
§ 168

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
Aktuella VA-ärenden i Mark- och miljödomstolen och
övriga rättsliga processer
Anslutningsavgift Djurstadstorp 2:44
Fastighetsorganisation
Ägandeförhållanden bostäder
Information om Resedan 10- bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Projekt BFUS- kunddatasystem
Förstuide av hamnverksamhet i Borgholms Kommun
Månadsuppföljning 2016
Investeringar 2017
Tilläggsanslag 2017 utökande områden
Gamla deponier
Avslutande av deponier
Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen)
VD informerar

§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181

Borgholm Energi Elnät AB
2016-12-14
§ 22
§ 23

Månadsuppföljning
Investeringar 2017 Borgholms Energi Elnät AB

