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KALLELSE
Kommunstyrelsen
Plats och tid för
sammanträdet

Stadshuset, KS-rummet, Borgholm, 2017-03-21, klockan 09:00
Ilko Corkovic
Ordförande

/

Marie-Louise Johansson
Sekreterare 880 18

Utses att justera:

………………………………………………………………….

Plats och tid för
justeringen:

Kommunledningskontoret i Borgholm ……/…… 2017

___________________________________________________________________________
ÄRENDEN

Sid

1

Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av
delegationsbeslut

2

13:00 - Information Turistverksamheten, Besök Staffan Smedfors

3

Budgetuppföljning februari 2017
- skickas till ledamöterna under veckan

2017/8

4

Årsredovisning 2016
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisorerna för
granskning och till kommunfullmäktige för godkännande.
Beslutas av kommunfullmäktige

2015/44

SEP
HANDL

5

Begäran om överföring av resterande medel; Tilläggsbudgetering,
förbättra arbetsmiljön Köpings skolkök
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-02-28 § 74 kommunstyrelsen
att godkänna överföring av resterande medel, 500 tkr för arbetsmiljöåtgärder Köpings skolas kök, från 2016 års budget.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/23

4-5

6

Överföring avseende investering och drift från 2016 till 2017
Tjänsteskrivelse med förslag på överföring av medel från 2016 till 2017.
Beslutas av kommunstyrelsen

2016/126

6-13

7

Begäran om medel för utökning av hemtjänstens bilpark.
Socialnämnden 2017-01-30 § 3 beslutar
att äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka Hälso-och sjukvårdens
bilpark med en elbil.

2016/163

14-16

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30
att godkänna tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar under 2016.
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och
rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bil-

2017/11

2
parken.
eventuell utökning av hemtjänsten bilpark ska behandlas i budgetbe-redningen 2017.
Det noteras att ingen redovisning har inkommit.
att

8

Begäran om anvisning av medel; Asfaltering - färdigställande av
2016/235
Karlshöjd
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-02-28 § 76 kommunstyrelsen
att anvisa 250 tkr ur investeringsbudget projekt Infrastruktur till asfaltering
av GC-väg Karlshöjd.
att verkställandet av asfaltering av GC-väg Karlshöjd överlämnas till
servicechef Hans Johannesson.
att övriga asfalteringsåtgärder inarbetas i den prioriteringsordningen som
ska tas fram inför budgetprocessen 2018.
Beslutas av kommunstyrelsen

17-18

9

Begäran om anvisning av investeringsmedel till akut underhåll tak
Borgholms bibliotek; Lokalförsörjning 2017
Tjänsteskrivelse med begäran om anvisning av medel.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/71

19-

10

Medfinansiering och representation i Kalmarsundskommissionen
2017-2020.
Kalmarsundskommissionen önskar kommunal medfinansiering med
25 000 kronor.
Kommunstyrelsen har att godkänna medfinanseringen (betalas inom SBN
budgetram) och att utse föreslagna deltagare; Ilko Corkovic som ledamot,
Sofie Loirendal som ersättare och samhällsbyggnadschef Linda Hedlund
som tjänstemannarepresentation.
Beslutas av kommunstyrelsen

2017/74

20-27

11

Förslag - utökad dispens gällande återströmningsskydd
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 223
att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF § 157/11) på
genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från
nu gällande 2014-12-31 till 2017-12-31.
att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar
frågor som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I
utredningen ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i
vattenmätaren och att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt
huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej.
att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VA-jurist.

2014/230

28

2017/65

29-38

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-02-28 § 82 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att förlänga dispensen för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter
med två år till 2019-12-31 med tanke på den omfattande utredning
som pågår hos Borgholm Energi AB.
Beslutas av kommunfullmäktige
12

Förslag Borgholms kommuns policy för träd på kommunens mark
(Trädvårdspolicy)
Samhällsbyggnadsnämnen föreslår 2017-02-23 § 45 kommunfullmäktige
att anta framtaget förslag till Trädvårdspolicy
Beslutas av kommunfullmäktige

3
13

Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin, Ene Kraner) måltiderna på de särskilda boenden i kommunen
Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-30 § 153
att återremittera ärendet till socialnämnden dels för remiss till kommunala pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna och dels för
besvarande av samtliga frågor som tas upp i medborgarförslaget.
att återremissen även ska omfatta uppdrag till socialförvaltningen
- att i samråd med berörda enhetschefer se över måltidsmiljön och
komma med förslag till förbättringar för att skapa en mer trivsam
miljö
- att återkomma med kostnadsförslag om måltidsvärdar skulle införas på särskilda boenden, eventuellt i samarbete med arbetsmarknadsavdelningen (resursjobb).

2016/44

39-43

Socialnämnden föreslår 2017-02-27 § 29 kommunfullmäktige
att utifrån förtydligande av redovisningen (enligt protokollsutdraget)
ska medborgarförslaget anses besvarat
samt föreslår kommunstyrelsen
att revidera kommunens kostpolicy.
(Bör noteras att revidering av kostpolicyn påbörjas v 11)
Beslutas av kommunfullmäktige vad gäller medborgarförslaget.
14

Motion (Lasse Leijon SD) - höj måltidspengen med 15-20%
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 2017-02-28 § 81 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen

2016/188

44-45

15

Meddelanden och redovisning av delegationsbeslut

2017/10

46-52

_ _ _ _ _ _ Skickas digitalt 2017-03-13
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 74

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

68-86

Dnr 2016/23-048 KS

Anvisning av resterande medel, förbättra arbetsmiljön i Köpings skolkök.
I tjänsteskrivelse 2017-02-20 redovisar ekonomiavdelningen ärendet och
föreslår att resterande medel från beviljad tilläggsbudget utbetalas för att
verkställa resterade del av arbetsmiljöåtgärderna eftersom inget beslutfattats
vad gäller tillagningskök. Beloppet 500 tkr bör därför överföras från 2016 års
budget.
Borgholm Energi AB överlämnade 2016-01-14 § 10 ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Av beslutet framgick att skyddsrond 2015-12-11 visar på flera brister i köket
- mattan har legat i köket mycket lång tid och dess beskaffenhet visar på en
pågående fuktskada. Mattan har också limsläpp på uppviket på ett antal
ställen och en skarv/svets har spruckit.
- vid dörren finns en stark mikrobiell doft.
- det finns också en stark kemisk doft i köket.
- fläktaggregatet som reglerar inomhusluften är föråldrat och har passerat
bäst före datum vilket gör att luft som inte borde komma in i köket ändå
gör det.
- aggregat behöver bytas.
I samband med åtgärderna bör köket göras om till ett tillagningskök, vilket
hanteras i eget ärende Dnr 2016/24.
Av tjänsteskrivelsen framgick att kostnaden för åtgärderna uppskattas till ca
700 tkr.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogjorde vid sammanträde 2016-03-08 för att
det under investeringsposten Ospec fastigheter finns medel att anvisa.
Det noterades att ärendet behandlas som anvisning av medel och inte som
begäran om tilläggsbudget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-03-08 § 95 kommunstyrelsen
att anvisa 700 tkr som mindre åtgärd ur kommunstyrelsens investeringsbudget 2016 konto Ospec fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-05-10 § 194 i samband
med avstämningsmöte och med ändring av sitt tidigare beslut § 95/2016, föreslå kommunstyrelsen
att begära 700 tkr i tilläggsbudget till arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolkök.

Utdragsbestyrkande
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UTDRAG UR

Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

68-86

Vidare föreslog arbetsutskottet 2016-05-10 § 194 kommunstyrelsen besluta
att arbetsmiljöåtgärderna i sin helhet får verkställas först efter att genomförd
utredning gällande ombyggnation till tillagningskök är utförd och beslut
om eventuell ombyggnad av skolkök till tillagningskök fattats.
att godkänna att en mindre del av beloppet får användas till punktinsatser
utifrån framtagen tjänsteskrivelse som ska presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-24, vilka kan verkställas i avvaktan på beslut
om eventuell ombyggnad av skolköket till tillagningskök.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 § 103
att två återstående att-satser från arbetsutskottets beredning hanteras vid
nästkommande sammanträde
Vidare beslutades
att
hos kommunfullmäktige begära 700 tkr tilläggsbudget till arbetsmiljöåt gärder i Köpings skolkök.
Kommunfullmäktige beviljade 2016-06-13 § 121 kommunstyrelsen 700 tkr
i tilläggsbudget.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-21 § 126
att godkänna föreslagna punktinsatser
- Byta ut mattan, skåpen samt trälister som varit i kontakt med fukt.
- Torka underlaget samt lägga ny matta och sätta in nya skåp och nya
lister.
som akuta åtgärder i avvaktan på beslut om eventuell ombyggnad till til
lagningskök.
att anvisa 200 tkr från de av kommunfullmäktige 2016-06-13 § 121 tillläggsbudgeterade medel för arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolas kök.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

godkänna överföring av resterande medel, 500 tkr för arbetsmiljöåtgärder Köpings skolas kök, från 2016 års budget.

Det noteras att ärendet gällande ombyggnation av köket till tillagningskök
(Dnr 2016724) avslutas i annat beslut.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-03-13
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Linda Kjellin
T.f ekonomichef
Kommunstyrelsen

Överföring från 2016 till 2017
Förslag till beslut
Föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om följande
överföringar avseende investering och drift från 2016 till 2017.
Ärendet
Överföring av drift
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutade 2017-02-29 § 5 och § 6 att äska om
överföring av 107 tkr avseende överföring av överskott från 2016 till verksamhetsår 2017
samt 265 tkr avseende överskott från projektet ”Smilegov”.
Integrationsansvarig och verksamhetsansansvarig på arbetsmarknadsavdelningen äskar
om att föra över överskjutande medel på ansvar 1204 till verksamhetsår 2017.
Borgholms Slott redovisar ett överskott på 773 tkr. Enligt avtal med Statens fastighetsverk
ska överskott föras över till nästkommande verksamhetsår för att användas i
verksamheten.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-01-12 § 6 att äska om att föra över 1 000 tkr
av 2016 års överskott till verksamhetsår 2017. Syftet är att förstärka personalen för att
arbeta in det arbete som blev eftersatt 2016 på grund av personalbrist.

Driftbudget
Kommunstyrelsen
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Miljö- och hållbarhetsberedningen
Integrationssamordnare
Borgholms slott
Samhällsbyggnadsnämnden

107 000 kr
265 000 kr
1 736 600 kr
773 000 kr
1 000 000 kr

Överskott från 2016
Projekt Smilegov
Överskott från 2016
Överskott från 2016, enligt avtal
Överskott från 2016

3 881 600 kr

Postadress

Telefon

Telefax

e-mail / www

387 21 Borgholm

0485-88 013

0485-129 35

linda.kjellin@borgholm.se
www.borgholm.se

1 (2)
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-03-1313

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (2)

Överföring av investeringar
Överföringar av investeringar avser påbörjade investeringsprojekt som fortlöper under
2017 och uppgår till 13 826 tkr.

Investeringsbudget
Kommunstyrelsen
Arbetsm Köping §121/KF
Åkerboskolan §124/16
Kronomagasinet
Ekbacka Arbetsm. §195/16
Höken 8
Ekbacka hus 1 plan 2
Solberga 5:11 §124/16
Stenhuggaren 9 §124/16
Undervisningslokal K-vik
Utemiljö skola o förskola
Gatubelysning Socp §74/16
Laddningsstationer §57/16
Zinkanoder §171/16
Allaktivitetspark
Upprustning C Köpingsvik

Förslag
487 543 kr
1 467 000 kr
3 211 283 kr
985 000 kr
1 421 218 kr
973 586 kr
502 188 kr
367 565 kr
999 128 kr
1 348 078 kr
79 956 kr
70 522 kr
300 000 kr
1 300 000 kr
312 000 kr

13 825 067 kr

Linda Kjellin
T.f. ekonomichef

Resterande del av totalt 700 tkr, enligt beslut
Projektering påbörjad, belastar 2017/2018

Projektering och upphandling under 2016
ÄTA-kostnader faktureras 2017
Fortsätter under 2017
Byte av fönster, färdigställs i januari 2017
Färdigställs under 2017

Monteras under vår/sommar 2017
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Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-09

1 - 14

§6
Verksamhetsplan och ekonomi för år 2017
Bertil Lundgren redovisade förslag till verksamhetsplan, handlingsplan och
ekonomi för år 2017.
VERKSAMHETSPLAN
Miljö- och hållbarhetsberedningen fann, efter diskussion, framtaget förslag till
verksamhetsplan för omfattande. Staffan Larsson inkom med synpunkt att
handlingsplan inte ingår i reglementet, och Tomas Zander inom med förslag
att bryta ut valda delar ut förslaget att arbeta med under verksamhetsår
2017. Staffan Larsson lämnade förslag att, för den del som Miljö- och hållbarhetsberedningen väljer att arbeta med, ta fram handlingsplan.
Utdrag ur föreslagen verksamhetsplan:
”Samordning av Ölandskommunernas energi- och klimatstrategi, enligt beslut
av Ölands kommunalförbund.
Uppdatering av kommunens energi- och klimatstrategi. Nuvarande handlingsprogram gällde t.o.m. 2014. Mörbylånga kommun har nu dokument
klara för fastställande i Kf.
Miljö- och hållbarhetsberedningen kom fram till att uppdrag ges till Bertil
Lundgren att ta fram förslag till Borgholms kommuns energi- och klimatstrategi, likt Mörbylånga.
EKONOMI
Miljö- och hållbarhetsberedningens budget för verksamhetsår 2017 är
200 000 kronor. Överskott från år 2016 är 107 000 kronor vilket föreslås lämnas äskade till kommunfullmäktige om att få ta med detta överskott till verksamhetsåret 2017. Bertil Lundgren har fått information om att medel, överskott från projekt ”Smilegov”, 250 000 kronor kan komma Miljö- och hållbarhetsberedningen till del.
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att ej anta föreslagen verksamhetsplan,
att ur föreslagen verksamhetsplan bryta ut vald del, Samordning av Ölands
kommunernas energi- och klimatstrategi, enligt beslut av Ölands
kommunalförbund, och under första halvan av år 2017 arbeta med detta,
att ge Bertil Lundgren i uppdrag att ta fram förslag till Borgholm kommuns
energi- och klimatstrategi, samt
att till budgetberedningen anhålla om att få motta överskottet från projekt
”Smilegov”, 265 000 kronor, till arbete inom miljöområdet.
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Sammanträdesprotokoll

MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSBEREDNINGEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-09

1 - 14

§5
Redovisning av Miljö- och hållbarhetsberedningens kostnader för år
2016
Bertil Lundgren redogjorde för kostnader och intäkter för år 2016.
Total kostnad för samordnarens/sekreterarens lön och genomförda
utbildningar uppgick till 80 000 kronor, samt att arvoden uppgick till 27 000
kronor. Budget för år 2016 var 284 000 kronor, varav 84 000 kronor avsåg
överflyttat överskott från år 2015. Resultat för år 2016 beräknas till 107 000
kronor vilket ger ett överskott på 177 000 kronor.
Beslut
Miljö- och hållbarhetsberedningen beslutar
att till kommunfullmäktige äska överföring av 107 000 kronor för avseende
överskott från år 2016 till verksamhetsår 2017, samt
att Bertil Lundgren får i uppdrag att återkomma med mer detaljerad redovisning av kostnaden för ledamöternas arvodeskostnader för år 2016

10 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT

§6

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-01-12

1-6

Till:
Kommunstyrelsen Borgholms kommun

Begäran om överföring av medel från 2016 till 2017
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att samhällsbyggnadsförvaltningen får föra över 1 000 000 kr av överskottet från
2016 som extra budgetmedel 2017 i syfte att komma ikapp i arbete som blev
eftersatt 2016 pga personalbrist.
___________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har under hela 2016 varit underbemannade, främst beroende på längre sjukskrivningar. En bidragande orsak var
även en ovanligt hög personalomsättning som gjorde att fler tjänster än normalt
var tillfälligt obemannade. Mycket av förvaltningens dagliga arbete måste av
nöden göras varje dag, och detta har fått prioriteras. SBF har därför tvingats
nedprioritera de mindre akuta frågorna, främst arbetet med förebyggande miljötillsyn och detaljplaner.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsförvaltningen förväntas leverera ett överskott 2016 främst
beroende på lägre lönekostnader orsakade av oplanerade vakanser.
Ärendet
Miljötillsynen är lagstadgad, och måste utföras. Nu ligger arbetet efter, vilket
bl.a. resulterat i att inte årliga avgifter kunnat tas ut från alla verksamheter som
har rätt till tillsyn enligt lag. Om inte förvaltningen jobbar ifatt kommer intäkterna
att minska framöver. Ännu viktigare torde vara att vi inte uppfyller miniminivån
enligt Miljöbalken för tillsyn. Det kan politikerna hållas ansvariga för.
Detaljplaner följer också av lagstiftningen, och dessa ska vara aktuella. Det är inte samma risk för att politikerna hålls ansvariga för brister om detta inte sker,
såsom är fallet med miljötillsynen. Däremot slår det mot kommunens eget intresse att utvecklas. Utveckling kräver aktuella detaljplaner för berörda områden.
För att komma tillrätta med problemen gällande miljötillsyn önskar SBF tillfälligt
”överanställa” en miljöinspektör. Det är i praktiken inte möjligt att få kompetent
personal på annat än tills vidaretjänster när det gäller tjänster som kräver specialistkompetens. Förvaltningen önskar därför anställa en extra miljöinspektör utöver
de tjänster som finns beskrivna. Vid nästa tillfälle någon säger upp sig rekryteras
inte på den tjänsten. Det ger ett tillfälligt extra personaltillskott. Personalomsättningen är oroande hög, vilket innebär att risken vid detta förfarande bedöms som
mycket låg.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDENS
ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-01-12

1-6

Avseende detaljplanerna ser förvaltningen det som lämpligare att avsätta medel
för köpta tjänster (konsulttjänster). Förvaltningens planarkitekter agerar stöd åt inköpt kompetens som gör ”grovarbetet” med att aktualisera och förnya detaljplaner, främst i de områden där det finns stora intressen för att utveckla bebyggelse
eller infrastruktur.
Konsekvensanalys
Kostnaden för att ”överanställa” en miljöinspektör blir knappt 500 000 kr/år. Med
nuvarande personalomsättning bedöms risken som låg att kostnaden spiller över
på 2018, men kan självklart inte uteslutas. Kostnaden 2017 blir dock väsentligt
mindre än 500 000 eftersom det inte är realistiskt att ha en person på plats förrän
under senvåren.
Ett konsultbaserat detaljplanearbete kan göras effektivt upp till relativt höga kostnader. Ju mer pengar, ju mer uträttat arbete. Aktuella detaljplaner är i dagsläget
en av de större begränsningarna för kommunens utveckling.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

1 (2)

2016-12-07
Handläggare

Ert datum

Er beteckning

Eva Karlström
Integrationssamordnare
Kommunstyrelsen

Överföring av medel från 2016 till budgetår 2017
Förslag till beslut
att

godkänna överföring av överskjutande medel till verksamhetsår 2017
gällande ansvar 1204 konto 6006

Sammanfattning av ärendet
För att introduktion och etablering av nyanlända i kommunen ska ha tillräckliga
medel att utföra insatser enligt intentionerna med Migrationsverkets
schablonersättningar behöver överskjutande medel från verksamhetsåret 2016
överföras till budgetåret 2017.
Ärendet
Budgeten för mottagning och etablering av nyanlända består helt av
schablonersättningar från Migrationsverket. Under år 2016 har mottagningen
fram till början av december uppgått till 103 personer. Schablonerna är avsedda
för bland annat insatser för att introducera nyanlända i närsamhället (se text
Migrationsverket nedan).
”Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år.
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända
personer som till exempel:








mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och
barnomsorg med mera
utbildning i svenska för invandrare
samhällsorientering
tolk
andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration”
Schabloner per mottagen person betalas ut under en tvårsperiod även om man
t.ex. under perioden varit föräldraledig. När en person sedan ska ta del av
aktiviteterna så finns inte medel som inkommit för den personen kvar om budgeten
avslutas per bokföringsår. På samma sätt försvinner delar av medel för den som
bosatt sig under senare delen av året och inte hunnit ta del av det som behövs
ännu.
För att ha möjlighet att arbeta aktivt för en bra introduktion och etablering i
kommunen så behöver medel följa med över till nästkommande budgetår.

Postadress

Borgholm

Telefon

0485-856 01

Telefax

e-mail / www

Eva.Karlstrom@borgholm.se
www.borgholm.se
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2016-12-07

[Dnr]

Ert datum

Er beteckning

2 (2)

Arbetsmarknadsavdelningens integrationsverksamhet står inför en utmaning när
det gäller att anordna aktiviteter som tex språkträning för den som väntar på SFIsvenska för invandrare och aktiviteter med information om samhället och hur man
på bästa sätt kan hitta vägar till arbete och/eller studier.
Många som bosätter sig i kommunen har fått tillfälliga uppehållstillstånd enligt
lagen om begränsad möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige (trädde i kraft
2016-07-20), vilket gör att behovet av att komma ut i reguljärt arbete är stort
samtidigt som man har sin rätt till SFI-undervisning. Detta gör att SFI kan komma
att behöva anordnas med större flexibilitet och på nya sätt. Medel som vid årets
slut finns kvar i budgeten kommer därför att behövas för att kunna tillgodose
undervisning enligt Skolverket, se nedan:
”Kommunerna ska anordna sfi. Utbildningen är kursutformad. Studieplanen är
individuell och ska anpassas efter individens behov. Individanpassning förutsätter
faktiska möjligheter för eleven att påverka utbildningens upplägg och
organisation.
Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges
möjligheter att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras med
andra aktiviteter som arbetslivsorientering, validering, praktik, eller annan utbildning.
Utbildningen ska kunna kombineras med förvärvsarbete.”

Ola Davidsson
Verksamhetsansvarig Arbetsmarknadsavdelningen
Eva Karlström
Integrationssamordnare Arbetsmarknadsavdelningen

Beslutet ska skickas till

14 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§3

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-01-30

1-17

Dnr 2017/2-730 SN

Utökning av Hälso- och sjukvårdsenhetens bilpark.
Vårdtyngden i Hälso-och sjukvårdsenheten har ökat med ökat med 31 % under 2016 och antalet inskrivna i hemsjukvården har ökat med 29 %. Målet
med Kommunen och Hälsocentralen samarbete, ”Hemsjukhuset”, är att patienterna vårdas mer hemma än på sjukhuset vilket leder till ökat behov av
kommunens hälso-och sjukvård.
Resursfördelning efter vårdtyngd visar på ett ökat behov i mellersta området
samt för sjuksköterskorna inom psykiatriska teamet. I mellersta området har
4-5 sjuksköterskor tillgång till 3 bilar dagligen. Sjuksköterskor inom psykiatriska teamet har ingen daglig tillgång till bil.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

äska medel hos kommunstyrelsen till att utöka Hälso-och sjukvårdens
bilpark med en elbil.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

15 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN

§ 151

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-08-30

139-158

Dnr 2016/163-032 KS

Begäran om utökning av hemtjänstens bilpark, socialnämnden.
Socialnämnden beslutade 2016-06-23 § 76
att från och med 2016-07-01 utöka hemtjänstens bilpark med två bilar
varav en till hemtjänstområdet mellersta och en bil till hemtjänstområde
norr.
att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen för beslut.
Av beslutet framgår att beslutad tid inom hemtjänsten i mellersta och norra
området har ökat med 18 % respektive 25 % under första kvartalet 2016 jämfört med samma period 2015. Detta gör att personalen inom hemtjänsten
måste utökas vilket även innebär att bilparken måste utökas.
I norra hemtjänstområdet går det ut 23 personal varje morgon och det finns
endast 18 bilar.
I mellersta hemtjänstområdet går det ut 19 personal och de har 17 bilar.
Ett bifall till nya förslaget innebär 19 bilar i hemtjänst norr och 18 bilar i hemtjänst mellersta.
I tjänsteskrivelse 2016-08-08 föreslog f ekonomichef Linda Kjellin att kommunstyrelsen föreslås godkänna tillfällig utökning med två bilar 2016, att
nämnden ska utreda och återrapportera arbets-sätt och rutiner samt att frågan om eventuell utökning av hemtjänstens bil-park ska behandlas i budgetberedningen.
Av skrivelsen framgår att socialnämnden 2016-04-28 beslutade att öka antalet bilar i hemtjänsten. Beslutet omfattade två bilar (Dnr 2016/51-792 SN).
Beslutet innefattade också ett uppdrag om att utreda om det fanns ett större
behov än de två beslutade bilarna. Efter utredning konstaterades att hemtjänsten var i behov utav ytterligare två bilar. En total utökning på fyra bilar.
Två till Hemtjänsten i mellersta och två till hemtjänsten i norr.
Två av bilarna ersätter tidigare fattat beslut om att utöka bilparken med två
bilar för att sedan utvärdera 6 månader senare (gällde t o m mars 2016). Alla
fyra bilar finns i dagsläget i kommunens bilpark då tillfälliga utökningar har
blivit långvariga till följd av ett ökat behov.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-08-16 § 257 kommunstyrelsen
att godkänna tillfällig utökning med två bilar under 2016.
att socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och
rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.
att eventuell utökning av hemtjänsten bilpark ska behandlas i budgetbe-redningen 2017.

Utdragsbestyrkande

16 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-08-30

139-158

Yrkanden
Stig Bertilsson (C) yrkar bifall med tillägget att bilarna ska vara klimatsmarta
elbilar.
Inger Sundbom (S) stöder Bertilssons yrkande.
Ordföranden konstaterar att det finns bifallsyrkande och tilläggsyrkande, vilket ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller
Bertilssons tilläggsyrkande.

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar därmed
att

godkänna tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar under 2016.

att

socialnämnden ska återrapportera efter utredning om arbetssätt och
rutiner innan fortsatta politiska beslut om permanent utökning av bilparken.

att

eventuell utökning av hemtjänsten bilpark ska behandlas i budgetberedningen 2017.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

17 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 76

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

68-86

Dnr 2016/235-311 KS

Begäran om färdigställande av Karlshöjd, asfaltering.
Niklas och Elisabeth Palmquist, Sune Danielsons gata 18, 387 36 Borgholm,
framför i skrivelse inkommen 2016-11-14 att området Karlshöjd färdigställs.
Av skrivelsen framgår att
- cykelvägarna inte går att promenera på.
- avsaknaden av motveck underminerar murar så vatten rinner in på tomterna.
- lekplatsen är nergången.
I tjänsteskrivelse 2016-11-21 föreslår servicechef Hans Johannesson att
825 tkr avsätts för asfaltering av vägkanter på Karlshöjd.
Av skrivelsen framgår att 755 m väg inom området saknar asfalt på vägkant/motveck. Snittbredden är 70cm på var sida vilket ger en totalyta på 1100
m2, med vändplaner inräknat. Vägkanterna är på långa sträckor täckta med
gräs, därför måste dessa ytor grävas ur och materialet bytas ut mot nytt vilket
är ganska tidskrävande och därmed kostsamt.
Även 170 m GC väg med totalyta 510 m2 saknar asfalt och är bitvis beväxta
med gräs.
Total yta 1610 m2 med ett snittpris på 450:-/m2 = 724 500:Upprustning och färdigställande av lekplats med inköp av ytterligare en lekstation, uppskattad kostnad: 100 000:Materialet som grävs upp för asfalteringen går delvis att användas till andra
ändamål.

Vid dagens sammanträde konstateras att det finns beslut att inför budgetprocessen 2018 ta fram en prioriteringsordning vad gäller vägunderhåll/asfaltering inom Borgholms kommun.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen
att

anvisa 250 tkr ur investeringsbudget projekt Infrastruktur till asfaltering av GC-väg Karlshöjd.

att

verkställandet av asfaltering av GC-väg Karlshöjd överlämnas till servicechef Hans Johannesson.

att

övriga asfalteringsåtgärder inarbetas i den prioriteringsordningen som
ska tas fram inför budgetprocessen 2018.
Utdragsbestyrkande

18 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

68-86

Det noteras att lekplatsen i området omfattas av uppdrag gällande utveckling
av kommunens lekplatser.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Beteckning

2017-03-10

2017/71-

Ert datum

Er beteckning

1 (1)

Handläggare

Maria Drott
Fastighetsstrateg

Till kommunstyrelsen

Begäran om anvisning av investeringsmedel
för akut underhåll av tak på Borgholms Bibliotek
Förslag
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta;
-

Att anvisa 200 000 kr ur kontot Akut underhåll och felavhjälpande till
åtgärder för tak på Borgholms bibliotek.

Beslutsunderlag
Borgholm Energi AB har i underhållsplaner tidigare redovisat behov för
renovering av taket på Borgholms bibliotek. Läckage uppstod i samband med
stora mängder nederbörd i slutet på 2016 och åtgärder beställdes då
omgående genom ramavtalsentreprenör. Byte av takbeläggning samt ändring
av utrymningslejdare har gjorts till en kostnad på 200 000 kr. kostnaden
föreslås belasta kontot; Akut underhåll och felavhjälpande.
Bedömning
Kommunledningen gjorde bedömningen att omgående beställa felavhjälpande
åtgärder för att på så vis minska läckage och de skador som det kan medföra
på byggnaden.

Lars-Gunnar Fagerberg
TF. kommunchef

Postadress

Box 52[
38721 Borgholm

Telefon

Telefax

Maria Drott
Fastighetsstrateg

e-mail / www

Maria.Drott@borgholm.se
http://www.borgholm.se
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Ämne: Kallelse till Kalmarsundskommissionens styrgruppsmöte 22 mars

Under Kalmarsundskommissionens senaste styrguppmöte bestämdes att ett nytt möte skulle hållas i
början av 2017 för att välja en ny ordförande samt besluta om struktur och upplägg till
kommissionens sekretariat och arbetssätt.
Här kommer därför en inbjudan till ett möte den 22 mars kl. 10:30-12:00. Plats: Länsstyrelsen
Kalmar. Länsstyrelsens lokaler på Registeringsgatan 1 i Kalmar (lokal Västervik).
Eftersom vi skickar inbjudan med kort varsel och att mötet kommer bli ganska kort, finns även
möjlighet att delta på distans.
Det innebär att vi skickar ut ett mejl innan mötet med en länk. Med länken kommer ni in på mötet.
Den fungerar bäst med en dator uppkopplad till internet, men fungerar via mobiltelefon också. Vi ber
ni som vill delta på distans loggar in senast en kvart innan mötet (10:15), så att vi kan hjälpa till om
problem uppstår.
Under detta möte kommer en ny arbetsordning antas och en ny ordförande att väljas. Förslaget som
finns är Roland Åkesson.
Vattenvårdsdirektören Irene Bohman kommer informera om den nya åtgärdsplanen och dess
betydelse för kommuner i Kalmarsundskommissionen.
Med denna kallelse skickas ett antal underlag.
1- Minnesanteckningar från senaste styrgruppmöte den 24 november 2016 (justerat)
2- Verksamhetsplan 2017 (antagen på senaste möte)
3- Förslag till komplettering till verksamhetsplan 2017: Kalmarsundskommissionens
Arbetsordning
4- Representationslista 2017 (gärna Ok eller ändringar senast den 15 mars)
5- Medfinansieringsintyg 2017-2020 (gärna retur med underskrift senast 15 mars)
Anmälan till mötet och ev. kommentarer kring arbetsordningen vill vi också gärna ha senast den 15
mars.
Vi har utsett Renate Foks till projektledare för Kalmarsundskommissionen och det är till henne ni
meddelar ovanstående. renate.foks@kalmar.se eller 0480-45 01 73.
Föreslagen agendapunkter till mötet:
Godkännande/Fastställande av komplettering VP/ arbetsordning.
Val av ordförande 2 år, samt vice ordförande 1 år
Boka datum kommande möten (förslag: juni och november 2017)
Informationspunkt Vattenmyndigheten
Övriga frågor (meddela gärna Renate innan).
Välkomna!!!

Christina Karlberg
Administrativ chef
tfn. 0480-45 00 30│mobil. 070-540 02 25
christina.karlberg@kalmar.se
Kalmar kommun│Serviceförvaltningen
Box 611│391 26 Kalmar
www.kalmar.se
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Kalmarsundskommissionens Verksamhetsplan 2017
Syfte
Kalmarsundskommissionen har till uppgift att aktivt driva samarbete kring kustmiljö, vatten och
Östersjöfrågor mellan kustkommunerna i Kalmar län. Det är de lokala åtgärderna som är grunden
i KSK:s arbete, och att det är med hjälp av detta som vi sedan även kan arbeta på den nationella
arenan.
Kalmarsundskommissionen ska bidra till ökad takt i genomförandet av vattenvårdsåtgärder, bidra
till hållbar blå tillväxt och stötta ingående organisationer på ett sätt som bidrar till större satsningar på Kalmar län i nationella och internationella havsmiljöprojekt.
Utgångspunkten är att ligga i framkant och göra mer än det som lagen kräver. Kommissionens
slogan är ”vi ska ta vår del” och syftar på Baltic Sea Actions Plan, som är ett internationellt, politiskt antaget åtgärdsprogram för att uppnå god status i Östersjön
I uppdraget 2017 ingår att utveckla Kalmarsundskommissionens verksamhet på följande sätt:

1. Strategiskt genom att verka för att varje kommun får en tydlig strategi i det lokala åtgärdsarbetet
2. Mer verkstad, arbeta för att fler åtgärder genomförs totalt sett i regionen
3. Mer lokalt förankrat, genom att ge vattenråden en tydligare roll i det åtgärdsarbete som
nu bedrivs med kommunerna som plattform.
Kalmarsundskommissionen arbetar främst genom följande typer av insatser:
 Regelbundna möten för samordning och samsyn (minst 1 möte/halvår för samordningsgruppen respektive styrgruppen).
 Fånga upp pågående aktiviteter hos kommunerna och knyta ihop för uppföljning och informationsspridning. Detta sker med utgångspunkt från mötena med Kalmarsundskommissionens samordningsgrupp. Mellankommunala arbetsgrupper på olika teman bildas
vid behov och finns kvar så länge de behövs för syftet.
 Fånga upp initiativ från vattenråd, näringsliv, Havs -och vattenmyndigheten, länsstyrelsen
och andra aktörer som vill arbeta för en bättre kustmiljö
 Initiera och samordna kommunövergripande ansökningar med externa finansieringsmöjligheter
 Arrangera en årlig ”kustmiljöturné” i samarbete med vattenråden. Uppskattad extern
budget 50 000 kr
Eftersom Kalmarsundskommissionen inte har något organisationsnummer måste till exempel
åtgärds-projekt utgå från någon befintlig organisation. Kalmarsundskommissionens sekretariat
stöttar bara projekt som genomförs av aktörer från mer än en kommun.
Kalmarsundskommissionens sekreterare ska vara informatör och katalysator för gemensamma
åtgärds-projekt genom att vara påläst om pågående utlysningar, lyssna på kommunernas vilja,
sammanföra bidragsgivare med intressanta projekt och ha koll på vad som prioriteras nationellt.
Sekreteraren ska dock inte själv skriva ansökningar inom ramen för uppdraget. Enklare ansökningar om skrivarpengar (s.k. sådd-finansiering/seed-money) kan bli aktuellt om det ryms inom
sekretariates arbetstid.

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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Utbyte och spridning av information och kunskap
Information som samordnaren ska omvärldsbevaka och sprida internt inom gruppen är till exempel:
 Vilka investeringstunga satsningar pågår inom vårt område som är möjliga att växla
upp, både finansieringsmässigt och ambitionsmässigt, med hjälp av EU-stöd eller
nationella pengar?
 Hur går vi från lyckade, forskningsinriktade pilotprojekt till kommunal verksamhet?
För att ge vattenråden en tydligare roll i det åtgärdsarbete som nu bedrivs med kommunerna
som plattform, ska en punkt reserveras på dagordningen vid varje styrgruppsmöte för en dragning av Vattenrådens samverkansgrupp med information om vattenrådens verksamhet.
Sekretariatets planerade aktiviteter under 2017
Eftersom det i Kalmarsundskommissionens verksamhet ingår att ”fånga bollar” med viss oförutsägbarhet, ska nedanstående förslag på aktiviteter för sekretariatet ses som just förslag. Om det
under året dyker upp möjligheter som gynnar Kalmarsundskommissionens syfte mer än de nedan
föreslagna, kan de efter avstämning med styrgruppen och beställarens controller bytas ut mot
andra, liknande aktiviteter.


Representera Kalmarsundskommissionen i Race for the Baltic Sea City accelerator programmet som leds av Zennström-stiftelsen. I detta ingår att delta i webmöten och workshops med programmet och vara sammankallande för Kalmarsundskommissionens särskilda arbetsgrupp i Baltic Sea City accelerator-projektet (se bifogat upplägg för 2017). Inbjudan från Zennström-stiftelsen till web-möten och workshops ska alltid spridas till alla
medlems-kommuner, ifall kommunerna vill delta med egna tjänstemän.



Delta som aktiv part i arbetet med att utveckla grundvatten-projekt om vattenhållande åtgärder. Detta ska göras i samarbete med Regionförbundet och Länsstyrelsen i Kalmar län.



Uppdatera och förnya Kalmarsundskommissionens hemsida enligt bifogad instruktion.



LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt): Ordna ett gemensamt kommun-möte tillsammans med
länsstyrelsen inför varje ny LOVA-ansökningsomgång.



Var informatör och katalysator för gemensamma projekt, med extra fokus på de fyra fokusområden som vi arbetar med inom Race for the Baltic Sea City accelerator programmet:
Optimering av näring på land
Optimera rening på land
Optimera recirkulering av näring
Optimera recirkulering av skadliga ämnen

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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Preliminär tidplan för aktiviteter i Kalmarsundskommissionen
2017
1
Race for the Baltic
Vattenhållande åtgärder
LOVA
Möten samverkansgrupp
Stödja arbetsgrupper
Möten styrgrupp
Kustmiljöturné
Omvärldsbevakning/information
Hemsida

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

Bakgrund
Kalmarsundskommissionen bildades när övergödningen konsekvenser blev påtagliga och allmänheten började engagera sig för att förbättra situationen. Kustmiljögrupper bildades och även politiker, Linnéuniversitet, LRF sydost och Länsstyrelsen insåg att vi behövde arbeta gemensamt för
att kunna vända trenden i dessa gränsöverskridande kust och havsmiljöfrågor. Tillsammans blev
vår röst starkare och Kalmarsundskommissionen blev kända för att vara ledande i Sverige på
praktiskt kustmiljöarbete. Med spaden i handen, akademin i ryggen, lantbrukare med sig och nya
lösningar i tanken har Kalmarsundskommissonen blivit en pålitlig kraft för konkreta insatser som
gör skillnad för Östersjön.
Organisation
I nätverket ingår kustkommunerna och Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, LRF sydost, vattenråd och ideella kustmiljögrupper samt tre representanter från näringslivet.
Styrgruppen består av politiska representanter och chefer från de ingående kommunerna samt
en representant från vardera vattenrådens samverkansgrupp, LNU, LRF sydost och RFKL. Styrgruppen fattar beslut om verksamheten. Beslut fattas i konsensus baserat material från samordningsgruppen och sekretariat.
Samordningsgruppen består av projektledare från ingående organisationer, vattenrådssamordnare och ordföranden från vattenråd och ideella kustmiljögrupper. Samordningsgruppen sammankallas enligt sändlista men är också öppen för nya medlemmar.
Kalmarsundskommissionen har ett sekretariat men ingen budget för övrig verksamhet. Medlemskap är frivilligt och deltagandet sker på årsbasis. De åtgärder som genomförs bekostas genom
externa projektanslag och miljöinvesteringsmedel i kombination med ingående organisationers
och privata aktörers medfinansiering.

Kalmarsundskommissionen | Box 611 | 39126 Kalmar
www.kalmarsundskommissionen.se
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Förslag

KALMARSUNDSKOMMISSIONENS
ARBETSORDNING, komplettering till VP 2017
förslag februari 2017

Kalmarsundskommissionens Sekretariat
Sekretariatet, som finns på Kalmar kommuns serviceförvaltning, ansvarar för att Kalmarsundskommissionens aktuella Verksamhetsplan (VP) genomförs och att en VP för kommande året upprättas. Sekretariatet
genomför uppdraget genom att bilda en projektgrupp som har önskad kunskap och kompetens för att
genomföra årets VP.
Sekretariatet följer kommissionens kommunikationsplan och denna arbetsordning. Eftersom verksamheten sker genom samråd med flera i Kalmarsundskommissionen ingående organisationer, är ansvarar sekretariatet för att nå konsensus med ingående parter kring de aktiviteter i VP som utgör uppdragets mer
specifika innehåll.
Verksamheten får utvecklas så långt som förutsättningarna inom den avsatta tiden och budgeten medger.
Vid oförutsedda initiativ och inbjudningar, utöver det som står angivet i antagen VP, samt vid resor utanför kommissionens geografiska område, ska en avstämning med ansvarig chef ske eftersom det kommer
att påverka uppdragets tidplan och budget.
Specifikt för VP 2017
För att genomföra VP 2017 föreslås projektgruppens medlemmar vara: en projektledare, en kommunikatör, en miljöstrateg samt en eller fler externa konsulter som får i uppdrag att vara mötessamordnare och
kommuncoach enligt särskilt avtal.
Under 2017 kommer sekretariatet:
1. Organisera regelbundna möten. Regelbundna möten för samordning och samsyn (minst 1 möte/halvår för samordningsgruppen respektive styrgruppen). Inför styrgruppmötena ska det som
behandlats i samverkansgruppen presenteras. En särskild mötessamordnare kommer vara ansvarig för mötena.
2. Fånga upp initiativ och pågående aktiviteter hos kommuner, vattenråd, näringsliv m.m.
3. Samla information: genom omvärldsbevakning och vara Kalmarsundskommissionens representant i relevanta länsfrågor.
4. Sprida information om ovan till medlemmar i grupperna enligt KSK kommunikationsplan.
5. Stötta KSK:s arbetsgrupper i sina arbeten.
6. Initiera och samordna kommunövergripande ansökningar med externa finansieringsmöjligheter.
(att skriva enklare ansökningar om skrivarpengar kan vara aktuella). Specifik för 2017 gäller uppdraget för samverkan och informationsspridning kring vattenfördröjande åtgärder, gemensamma
LOVA-ansökningar och Race for the Baltic.
7. Stötta/annonsera arrangemanget av en årlig ”kustmiljöturné” i samarbete med vattenråden. Detta event, som oftast sker med finansiering från ett externt projekt, ska ha en värdkommun som
ordnar lokal, mat, kontakt med lokala aktörer och resa för eventuellt inbjudna talare. Sekretariatets roll är att sprida inbjudan i en ett större nätverk, samordna transporter till och från andra
kommuner.
8. Stötta deltagande kommuner i att ta fram en tydlig strategi i det lokala åtgärdsarbetet. En kommuncoach kommer stötta tjänstemännen i kommuner att ta fram en handlingsplan enligt City Accellerator modellen under 2017.
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Förslag

KALMARSUNDSKOMMISSIONENS
ARBETSORDNING, komplettering till VP 2017
förslag februari 2017

Kalmarsundskommissionens Styrgrupp











Styrgruppen har 16 beslutsberättigade ordinarie medlemmar: alla sju kommuner utser en politiker
och en (miljö)chef eller liknande. Därutöver ingår en ordförande och en representant från serviceförvaltningen i styrgruppen. Den politiska representanten kan utse en personlig ersättare. (Miljö)chefen får skicka en lämplig tjänsteman vid förhinder.
Styrgruppen har tidigare beslutat att upplåta sju adjungerande platser: tre för näringslivet (Sustainable Sweden South East-IUC, Vattenbrukscentrum Ost samt Västervik Framåt), en för Linnéuniversitetet, en för Regionförbundet Kalmar län, en för LRF, samt en för vattenråd/kustmiljöföreningar.
Adjungerande medlemmar bjuds in på styrgruppmötena, men har dock ingen beslutanderätt.
Ordförande utses av styrgruppen på två år med möjlighet till omval två år. Valberedning sker genom
att sekretariatet i god tid före valet ställer förfrågan till medlemmarna i samverkansgrupp och styrgrupp att föreslå möjliga kandidater till posten.
Inför varje verksamhetsår väljs en eller flera vice ordförande.
Styrgruppen har möte minst två gånger om året. Med fördel i juni och november
Sekretariatet utser en mötessamordnare som tillsammans med ordföranden bestämmer agenda
och plats. Avstämning med samverkansgruppen om agendapunkter ska göras. I samordnarens uppdrag ingår att boka lokal och mat, förbereda punkterna på agendan, sammanställa underlag och
skicka underlag inför mötet (minst sju dagar före mötet) samt att vara mötessekreterare och se till
att minnesanteckningarna justeras.
Styrgruppen fattar beslut om verksamheten. Beslut fattas i konsensus baserat på material från
samverkansgruppen och sekretariatet.
Om ett förslag uppstår gällande ett tillägg till beslutade VP, kan styrgruppen ta ett inriktningsbeslut
och ge sekretariatet uppdrag att undersöka om tillägget kan göras inom befintligt budget och tidplan. Inriktningsbesluten kan tas via e-post.
Om sekretariatet konkluderar att det inte finns sådana förutsättningar, kan uppdraget lösas genom
att ett följdbeslut om vad som ska tas bort från den beslutade VP, för att man istället ska hinna med
denna verksamhet. Beslut om ändring av VP måste i så fall tas under ett styrgruppmöte.

Kalmarsundskommissionens Samverkansgrupp







Samverkansgruppen består av projektledare från ingående organisationer, vattenrådssamordnare
och ordföranden från vattenråd och ideella kustmiljögrupper. Varje kommun har minst en kontaktperson som är medlem i samverkansgruppen. Samverkansgruppen sammankallas enligt sändlista,
men är också öppen för nya medlemmar.
Samverkansgruppen träffas minst två gånger om året. Med fördel en månad innan styrgruppmötena. Samverkansgruppen förslår tillsammans med ordförande informations- och beslutspunkter för
kommande styrgruppmötet
Sekretariatet utser en mötessamordnare som tillsammans med medlemmar i samverkansgruppen
bestämmer agenda och plats till mötena. I samordnarens uppdrag ingår att boka lokal och mat, förbereda punkterna på agendan, sammanställa underlag och skicka underlag inför mötet (minst sju
dagar före mötet), underlätta för arbetsgrupper att träffas i samband med mötena, samt att vara
mötessekreterare och se till att minnesanteckningarna justeras.
Tematiska arbetsgrupper formas efter behov. Arbetsgrupper kommer ha möjlighet träffas i anslutning till samverkansgruppens möte.
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2017-02-20 , Kalmar

Medfinansieringsintyg Kalmarsundskommissionen 2017-2020
Kalmarsundskommissionen har till uppgift att aktivt driva samarbete kring kustmiljö, vatten och
Östersjöfrågor mellan kustkommunerna i Kalmar län. Det är de lokala åtgärderna som är grunden
i KSK:s arbete, och att det är med hjälp av detta som vi sedan även kan arbeta på den nationella
arenan.
Inom Kalmarsundskommissionen finns ett stort behov av ett sekretariat som har som
uppgift att genomföra aktiviteterna i verksamhetsplanen.

……………….…. kommun stöttar Kalmarsundskommissionens sekretariat med 25.000
kronor per år under 2017-2020. Avgiften kommer faktureras årligen.

Underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande
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Förslag respresentanter KSK Styrgrupp 2017
Ordförande: Roland Åkesson
MEDLEMMAR
( svart: ordinariemedlemmar, blå: ersättare )
Kalmar
Ordinarie politik:
Johan Persson, KS ordförande Kalmar kommun
Ersättare politik:
Bertil Dahl, kommunalråd Kalmar kommun
Tjänstemän: Ewa Jansson, miljöchef Kalmar kommun
Administrativ Chef: Christina Karlberg
Torsås
Ordinarie politik:
Henrik Bokor, KS ordförande, Torsås kommun
Ersättare politik:
Mona Magnusson, politiker, Torsås kommun
Tjänstemän: Martin Storm, Miljöchef, Torsås Kommun
Mönsterås
Ordinarie politik:
….
Ersättare politik: Robert Rapakko, kommunalråd Kalmar kommun
Tjänstemän: Anneli Nielsen, miljöchef Mönsterås kommun
Oskarshamn
Ordinarie politik: Richard Karlsson, KS politiker, Oskarshamn kommun
Ersättare politik:
Yvonne, Bergvall, politiker, Oskarshamn kommun
Tjänstemän: Bodil Liedberg Jönsson, miljöchef Oskarshamns kommun
Mörbylånga
Ordinarie politik:
Henrik Yngvesson, KS ordförande Mörbylånga kommun
Ersättare politik: Hans Sabelstrom, politiker, Mörbylånga kommun
Tjänstemän: …..., miljöchef Mörbylånga kommun
Borgholm
Ordinarie politik:
Ilko Corkovic, KS ordförande Borgholm kommun
Ersättare politik:
Sofie Loirendal, 1:e vice ordförande KS, Borgholms kommun
Tjänstemän: Linda Hedlund, samhällsbyggnadschef, Borgholm kommun
Västervik
Ordinarie politik:
Mats Hugosson, KS vice ordförande Västervik kommun
Ersättare politik:
…..
Tjänstemän: Carolina Stalebrant, förvaltningschef Miljö- och byggnadsförvaltningen
ADJUNGERANDE MEDLEMMAR
Regionförbundet
Ordinarie:
Akko Karlsson, vice ordförande Regionförbundet
Ersättare: Tobias Facchini, Regionförbundet i Kalmar län
Linneuniversitetet:
Ordinarie: Bo Bergbäck, professor, LNU,
Ersättare: Jonas Nilsson, miljöövervakre, LNU
LRF:
Linda Hedlund, vattensamordnare LRF sydost
Vattenrådsrepresentant:
Rulerande vattenrådsordförande eller samordnare, utses av KSK samverkansgrupp
Sustainable Sweden South East - IUC:
….
Västervik Framåt:
Anki Nilsson
Vattenbrukscentrum ost:
Markus Langeland

28 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 82

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

68-86

Dnr 2014/230-343 KS

Utökad dispens gällande återströmningsskydd.
Vid dagens sammanträde lyfts frågan om utredningsuppdrag till kommunledningskontoret gällande återströmningsskydd.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-11-24 § 223
att ge dispens på nuvarande krav i ABVA (fastställd KF § 157/11) på genomförandetid för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter från nu
gällande 2014-12-31 till 2017-12-31.
att låta genomföra en större utredning under tiden där man inkluderar frågor
som, nytt taxesystem, vattenmätare i alla fastigheter m m. I utredningen
ska inkluderas att återströmningsskyddet placeras i vattenmätaren och
att utreda var kostnadsansvaret ska ligga, samt huruvida återströmningsskyddet ska vara kontrollerbart eller ej.
att det slutliga förslaget till beslut ska granskas av oberoende VA-jurist.

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

förlänga dispensen för samtliga villafastigheter/hushållsfastigheter
med två år till 2019-12-31 med tanke på den omfattande utredning
som pågår hos Borgholm Energi AB.

_____________________________

Utdragsbestyrkande

29 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

§ 45

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-23

35-62

Dnr. 2017-099

Förslag till Trädpolicy
Beslut:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta framtagen
trädpolicy (BILAGA 5).
__________________________________________
Sammanfattning av ärendet
Trädpolicyn är en slutprodukt av ett LONA-projekt och omfattar träd som står
på kommunens mark i Borgholms tätort. Projektet har delvis finansierats av Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2017-02-23
Förslag till trädpolicy
Redogörelse för ärendet
Trädpolicyn omfattar alla träd som står på mark som ägs av Borgholms kommun.
Policyn innebär en förenkling av det arbete gällande träd som redan görs på
samhällsbyggnadskontoret. I nuläget handläggs varje förfrågan som inkommer.
Trädpolicyn bör resultera i att färre ansökningar eftersom det av policyn framgår
när det sannolikt kommer bli avslag på en ansökan. Detta kommer bespara kommunen pengar i handläggningskostnader. Handläggarna kommer få mer tid till
andra ärenden.
Konsekvenserna för kommuninnevånarna och besökare kommer bli att färre träd
fälls, vilket kommer ge en grönare stad. Det kommer dessutom ge en hel del
ekologiska vinster vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för bevarande av den
biologiska mångfalden. Eftersom biologisk mångfald är kopplad till ekosystemtjänster (alltså tjänster som vi människor får gratis av naturen) kommer trädpolicyn även ha positiva om än svårkvantifierbara ekonomiska effekter.
Trädpolicyn innebär i korthet att färre träd som står på kommunens mark kommer
att fällas. Den gör det tydligare under vilka omständigheter tillstånd för att fälla
träd eller beskära dem kan ges. Huvuddragen är att stora träd, gamla träd, hamlade träd och ihåliga träd sparas i största möjliga mån. För att få tillåtelse att ta
ner ett sådant träd krävs att det finns ett allmänintresse eller starkt enskilt intresse. Giltiga skäl att få tillstånd att fälla träd är om de utgör en fara för djur, människor eller egendom, träd är angripna av sjukdomar, växer ut över gång- och cykelbanor eller om åtgärden har positiva ekologiska effekter. Tillstånd att avverka
beviljas däremot inte om träd skuggar någons tomt, stör parabolantennen eller
fäller löv, grenar eller fågelspillning på någons tomt.
Avgift ska tas ut enligt av Kommunfullmäktige antagen taxa.

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-23

35-62

Beslutet skickas till: Kommunfullmäktige i Borgholms Kommun.
_____________________________

Utdragsbestyrkande
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Ek som växer i mitten av skolgården vid Slottsskolan

Borgholms kommuns policy för träd på
kommunens mark
Syftet med trädpolicyn är att skapa säkra trädmiljöer för människor, djur och egendom
samtidigt som trädens biologiska, kulturhistoriska, sociala, estetiska och ekonomiska värden
bevaras och på sikt ökar. Utgångspunkten är därför att träd i första hand ska få stå kvar samt
att skötseln av träden är utformade så att möjligheten för detta blir så stor som möjligt.
Trädens funktion i den bebyggda miljön bedöms vara en viktig del i en hållbar utveckling. I
och med denna policy finns ett underlag för en enhetlig handläggning av ärenden som rör
trädfällning och andra trädfrågor på kommunal mark.

Generella riktlinjer
Det är inte tillåtet att skada träd på kommunal mark genom att exempelvis riva bort bark
eller bryta grenar. Nedtagning av träd eller gallring på kommunal mark kräver att en skriftlig
ansökan till kommunen blir beviljad. Genom att fylla i ansökan tar sökanden på sig att bära
alla kostnader för åtgärderna, inklusive den avgift som utgår för handläggning av ärendet.
Avgifter för tillstånd och lov fastställs av kommunfullmäktige. I de fall där träd utgör fara för
människor, djur eller egendom och när det av andra skäl ligger i kommunens intresse att träd
tas ner bekostar kommunen åtgärderna. Att ta ned träd på kommunens mark utan tillstånd
är egenmäktigt förfarande och därmed straffbart enligt svensk lag.
Ansökningsblankett finns i bilaga 1 till denna policy. Vid ansökan ska närmast berörda
grannar informeras och ges tillfälle att ta ställning till om de medger eller invänder mot
åtgärden. Därför bör grannarna erbjudas möjlighet att underteckna ansökan, kryssa i någon
ECOCOM AB

Storgatan 27 392 32 Kalmar

0480-98 03 00

info@ecocom.se

www.ecocom.se
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av förvalsrutorna samt nerteckna en kort motivering till medgivandet eller invändningen. Vid
bedömning av en ansökan genomförs först ett platsbesök. Vid besöket bedöms trädets
betydelse för området som helhet, trädets kondition samt andra värden knutna till trädet.
Här avvägs de allmänna intressen gentemot de enskilda. Generellt är kommunen restriktiv
med fällning av träd och goda skäl måste finnas för en sådan åtgärd. För att en åtgärd ska ske
behöver det vara tydligt varför trädet behöver fällas eller beskäras och hur det orsakar
olägenheter.
Generellt gäller nedanstående riktlinjer och bedömningsgrunder när beslut tas kring träd på
kommunal mark i Borgholms kommun:

Generella riktlinjer:
 Nedtagning eller andra åtgärder gällande skyddsvärda träd (enligt kriterierna för
Kalmar län) kan beviljas vid väsentligt samhällsintresse eller starkt enskilt intresse
 Nedtagning eller andra åtgärder av träd som hyser naturvårdsarter eller
kulturhistoriska värden kan beviljas vid väsentligt samhällsintresse eller starkt enskilt
intresse
 Ädellövträd sparas i största möjliga mån
 Träd som utgör väsentlig del av gröna stråk i bebyggelse eller annan av människan
starkt påverkad mark sparas i största möjliga mån
 Hänsyn ska visas för befintliga eller möjliga boplatser och vistelser för djur
 Hänsyn ska visas så att åtgärderna inte på ett betydande sätt påverkar markens
strukturer eller övrig vegetation negativt
 Träd som utgör en uppenbar risk eller fara för liv och egendom kan tas ned
omgående
Nedtagning av träd beviljas inte för att träd:
 Skuggar din tomt och/eller bostadshus
 Orsakar nedfallande kottar, löv, barr, bär, kvistar, frukt eller fågelspillning
 Orsakar dålig tillväxt på din tomt
 Stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning
 Orsakar allergier
Nedtagning eller andra åtgärder kan beviljas om:





Trädet utgör en tydlig risk för människor, djur eller egendom
Träd eller sly växer ut över gångvägar, cykelbanor eller fastighetsgränser
Trädet hyser smittsamma parasiter eller sjukdomar
Åtgärderna gynnar höga naturvärden och/eller kulturvärden

Förslag till trädvårdspolicy kommunal mark Borgholms kommun
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Lagstiftning som berör träd
MILJÖBALKEN (MB)


BIOTOPSKYDD. Eftersom alléer och alléträd omfattas av miljöbalkens generella
biotopskydd, 7 kap 11§, krävs det dispens för åtgärder som inte kan anses ingå i
normal skötsel. Allén ska bestå av minst fem träd och till övervägande del ska det
vara vuxna träd. Träden ska stå längs en väg eller det som tidigare utgjort en väg
eller i ett i övrigt öppet landskap. I Borgholm finns en stor mängd träd som omfattas
av detta skydd. Kommunen har även möjlighet att med särskilt beslut via Förordning
(1998:1252) om områdesskydd enligt MB 5§, bilaga 2 inrätta biotopskydd som Mark
med mycket gamla träd.



RIKSINTRESSE. Öland är rikt på riksintressen, som pekats ut för att tillvarata
intressen av naturvård, kulturmiljövård eller friluftsliv. Dessa miljöer är värdefulla
och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur-eller kulturmiljön.



NATURMINNE OCH NATUR- ELLER KULTURRESERVAT. Särpräglade träd kan skyddas
som naturminne via 7 kap 10 §. I natur- eller kulturreservat enligt 7 kap 4 §
respektive 9 §, kan träd eller trädgrupper ges ett särskilt skydd och en särskild
skötsel. Spritt över Borgholms kommun finns 23 naturminnen, varav huvuddelen
utgörs av träd.



STRANDSKYDD. Området närmast sjöar och vattendrag är skyddat av strandskydd.
Nedtagning av gamla biologiskt värdefulla träd inom en strandskyddszon kan kräva
dispens av kommunen.



ARTSKYDD OCH FRIDLYSNING. Vissa trädarter är skyddade via 8 kap 1 § och
artskyddsförordningen 8 §, t.ex. idegran. Träd kan också bli indirekt skyddade
genom att andra fridlysta arter är knutna till trädet.



SAMRÅD OM VÄSENTLIG ÄNDRING AV NATURMILJÖN. För verksamhet som inte
kräver särskilt tillstånd eller anmälningsplikt enligt MB men som väsentligt ändrar
naturmiljön krävs samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6 § MB. Detta kan
inkludera avverkning av skogsmiljöer eller enstaka träd med höga naturvärden.

PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL)


SKYDDSFÖRESKRIFTER OCH MARKLOV. Träd och trädmiljöer kan skyddas med
bestämmelser enligt 8 kap 13 §. Allmänna platser som t.ex. parker kan ingå.
Skyddet regleras genom skyddsbestämmelser i detaljplan eller
områdesbestämmelser. I en detaljplan får kommunen införa krav på marklov för
trädfällning. Det betyder att man måste ansöka om lov innan man får ta ner dessa
träd.

KULTURMILJÖLAGEN (KML)


BYGGNADSMINNEN. Träd kan skyddas via 3 kap 1 § som byggnadsminne. Detta kan
vara aktuellt i parker, trädgårdar eller andra anläggningar med särskilt högt
kulturhistoriskt värde eller när området är av vikt för värdet av ett byggnadsminne.

Förslag till trädvårdspolicy kommunal mark Borgholms kommun
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Kriterier för skyddsvärda träd i Kalmar län


Jätteträd, med en diameter på minst 0,8 meter i diameter på det smalaste stället upp
till brösthöjd



Mycket gamla träd; gran, tall, ek och bok äldre än 200 år. Gamla träd, alm, ask, rönn,
oxel, asp och sälg äldre än 110 år. Övriga trädslag äldre än 140 år



Grova hålträd, minst 0,4 meter i dimameter på det smalaste stället upp till brösthöjd
med utvecklad hålighet i stam (eller gren)



Döda stående/liggande träd, minst 0,4 meter i diameter på det smalaste stället upp
till brösthöjd alternativt från stambas. (För liggande avbrutna stammar gäller > 0,4
meter vid brottställe.)



Hamlade träd
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Bilaga 1

Ansökan för nedtagning av träd, samt andra åtgärder
som kan skada träd på kommunal mark i Borgholm
Genom att fylla i ansökan förbinder sig sökanden att själv bekosta alla
genomförda åtgärder, inklusive den avgift som utgår för handläggning av
ärendet. Avgifter för tillstånd och lov framgår av kommunens
taxereglemente som fastställts av kommunfullmäktige.
Uppgifter om sökanden
För och efternamn:________________________________________________________________________
Fastighetsbeteckning (sökanden):__________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________________________
postnr och ort:____________________________________________________________________________
Telefon:___________________________________________________________________________________
E-Post:____________________________________________________________________________________

Beskriv vilka träd ansökan avser
Ange trädslag:__________________________________________________________________
Ungefärlig ålder (alternativt trädens storlek):_____________________________________
Beskriv miljön där träden växer och var i kommunen träden står. Komplettera gärna
beskrivningen med en skiss eller fotografier.
Beskrivning

36
Beskriv och motivera den åtgärd ansökan avser.
Motiv och åtgärd

Sökandens underskrift och datum

Grannes underskrift och datum

Medger åtgärd

Motivering

2

Medger ej åtgärd
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Grannes underskrift och datum

Medger åtgärd

Medger ej åtgärd

Motivering

Grannes underskrift och datum

Medger åtgärd

Motivering

3

Medger ej åtgärd
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Grannes underskrift och datum

Medger
Motivering

4

åtgärd

Medger ej åtgärd

39 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
SOCIALNÄMNDEN

§ 29

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-27

18-38

Dnr 2016/49-730 SN

Uppdrag från Kommunfullmäktige, Måltider på de särskilda boenden,
medborgarförslag
Sammanfattning
Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag
16-02-19:
”- Att kvalitet och kostnader för maten i kommunens särskilda boenden ska
ses över.
- Att det finns två rätter (att välja mellan), ett salladsbord samt efterrätt dagligen
- Att trivsammare måltidsmiljö skapas
- Att matsedeln annonseras i tidningen
- Att pensionärer som inte bor på särskilda boenden ges möjlighet att komma
och äta i mån av plats.
- Att det finns måltidsvärdar som hjälper till.”
Kostnaden för måltider per dygn i särskilt boende är from 170101 123 kr.
Summan fastsälls av BEAB. I denna summa ingår frukost, lunch, middag,
mellanmål samt nattmål.
I samband med att medborgarförslaget inlämnades genomfördes en undersökning med hjälp av en framtagen måltidsenkät. Merparten är nöjd med miljön, portionsstorlek samt att dagens system med alternativ rätt fungerar väl.
Alternativ rätt finns att tillgå om brukaren inte önskar den huvudrätt som står
på matlistan, vilket ger en viss valmöjlighet.
Intresset för ett större salladsbord är lågt. Efterrätt serveras tre dagar i veckan och de brukare som har behov av extra energität kost får efterrätt dagligen.
Pensionärer som inte bor på särskilt boende har möjlighet att, efter föranmälan, äta lunch på träffpunkterna i Borgholm, som har öppet 5 dagar i veckan
och i Löttorp, som har öppet 2 dagar i veckan. Träffpunkterna har matplatser
för 45 respektive 20 personer.
Matsedeln annonseras idag i Ölandsbladet.
Kommunstyrelsen beslutade 160830, § 153:
att

återremittera ärendet till socialnämnden dels för remiss till kommunala
pensionärsrådet och pensionärsorganisationerna och dels för besvarande av samtliga frågor som tas upp i medborgarförslaget.

att

återremissen även ska omfatta uppdrag till socialförvaltningen
att i samråd med berörda enhetschefer se över måltidsmiljön och
komma med förslag till förbättringar för att skapa en mer trivsam
miljö samt att återkomma med kostnadsförslag om måltidsvärdar skulle införas på särskilda boenden, eventuellt i samarbete med arbetsUtdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-27

18-38

marknadsavdelningen (resursjobb).
Ewa Ekman, socialchef och Maria Svanborg, verksamhetschef ÄO och HSV
medverkade på det kommunala pensionärsrådet 161128 där pensionärs-föreningarnas synpunkter inhämtades och besvarades.
Under mötet framkom att:
- pensionärsföreningarna anser att måltidsmiljön nu har blivit bättre men att
förbättringsarbetet av måltidsmiljön ska fortsätta på enheterna.
- Matmiljön samt kosten bedöms skilja mellan Borgholm och Löttorp, på
Åkerbohemmet i Löttorp är önskemålen uppfyllda enl. pensionärsföreningarna.
Förslag finns från KSAU att tillsätta en utredning gällande kommunens kostpolicy, enl. remissvaret från det kommunala pensionärsrådet.
Måltidsvärdar på varje enhet medför 11 tjänster á 80 % (8,8 årsarbetare) och
en kostnadsökning motsvarande ca 3 miljoner kronor per år. Bedömning har
gjorts att måltidsvärdar inte behövs då befintliga resurser är tillräckliga vid
måltiderna.
Enhetscheferna har under hösten 2016 diskuterat och tillsammans tagit fram
följande förslag till förbättringsåtgärder vad gäller måltiderna.
Dukning: Duka efter årstiderna, det ska vara skillnad mellan vardag och helg
samt att det ska vara dukat inför varje måltid med tabletter, bestick och servetter.
Servering: All servering sker intill brukaren genom karottsystem eller från
vagn intill. Personalen sitter med vid matbordet. Tillgång till frukt, uppskurna i
små bitar, och godis.
Kostråd: Kostråd med BEAB sker ett par gånger per år, där diskuterar vi
kostfrågor. I forumet ska tid även avsättas för diskussion om matsalsmiljön
genom att lyfta goda exempel.
Individnivå: Varje enskild brukare har egna behov och önskemål som dokumenteras i genomförandeplanen.
I återrapporteringen till PwC, ”granskning av kvalitet inom äldreomsorgen i
Borgholms kommun” visar rapporten ett positivt resultat gällande måltidssituationerna.
Beslut
Socialnämnden beslutar
att

utifrån ovanstående förtydligande av redovisningen anser social-
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SOCIALNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-27

18-38

nämnden att medborgarförslaget är besvarat.
att

föreslå kommunstyrelsen att revidera kommunens kostpolicy.

_____________________________
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44 UTDRAG UR
Sammanträdesprotokoll
KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

§ 81

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2017-02-28

68-86

Dnr 2016/188-109 KS

Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
Lasse Leijon (SD) föreslår i motion 2016-09-12
- höj ”måltidspengen” till skolor och åldringsvård med 15-20 % så maten blir
av högre kvalitet.
Kommunfullmäktige lämnade 2016-09-12 § 144 motionen till kommunstyrelsen för beredning.

I tjänsteskrivelse 2017-02-06 föreslår ekonomiavdelningen att motionen avslås.
Av skrivelsen framgår att kosten i Borgholms kommun håller redan idag hög
och jämn kvalitet. Detta är bekräftat i den undersökning som genomfördes
under maj månad 2016 i samarbete med socialförvaltningen.
De livsmedel som köps in är samtliga granskade av kostcheferna i Kalmar,
Emmaboda, Nybro, Torsås, Borgholm och Mörbylånga kommun. Tack vare
den insats som de enskilda kostcheferna gjort i upphandlingen har vi idag ett
stabilt och fint utbud av varor att tillgå.
Kostverksamheten tillhandahåller samtliga kosttyper samt måltider för olika
födoämnesallergier. Exempel på kosttyper och allergier är timbalkost, stomikost, lättuggat, finfördelat, glutenfritt, laktosfritt mm. Detta visar på hög kvalitet ut till de brukare och elever som har behov av specialkost.
Bedömning
2017 års budget för kostverksamheten är 14,4 mkr. Det ger ett portonspris på
36 kr för elevlunch och 50 kr för äldreomsorg inklusive helgarbetstid och efterrätt tre dagar per vecka. Genom att öka kostverksamhetens budget med
15 %, till 16,6 mkr ökar elevlunchen till 43 kr och äldreomsorgens måltid till
57 kr. Kosten i Borgholms kommun, håller enligt måltidsenkäten hög kvalitet,
och en budgetökning medför en relativt liten förändring per måltidspris i relation till kostnaden.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att

avslå motionen.

_____________________________
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-03-13

Utskriven av: Magdalena Widell

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-02-22 - 2017-03-13

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.382

I

Slutredovisning - Skogsbrynet ventilation mm

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/143

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
REDOVISNING

Begäran om omfördelning av investeringsmedel,
fastighetsunderhåll
2017.383

I

Slutredovisning - renovering lägenhet Guntorp
(KSAU § 266/16)

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/165

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Försäljning eller renovering av kommunens HSBlägenhet Guntorp.
2017.384

I

Slutredovisning -Skogsbrynet - Stammar vvc

2017-02-24

Beab Fastigheter

KS 2016/143

KS meddelande

Marie-Louise Johansson
REDOVISNING

Begäran om omfördelning av investeringsmedel,
fastighetsunderhåll
2017.394

I

Slutredovisning- Arbetsmiljöåtgärder
Strömgården

2017-02-24

Beab fastigheter

KS 2014/162

KS meddelande

Marie-Louise Johansson

REDOVISNING

Strömgårdens innemiljö
2017.422

I

2017-02-27

2017.431

2017-02-28

Inbjudan till Utbildning om hot och hat mot
förtroendevalda

Magdalena Widell

SKL

I

Meddelande KS

INBJUDAN

Länsstyrelsens beslut om ny fördelning av
anvisningar till kommunerna i Kalmar län.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län
Meddelande KS
Skickad till Ilko, Sofie och Marcel.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.434

I

2017-02-28

2017.446

Kalmarsunds gymnasieförbund

I

2017-03-03

2017.456

Meddelande KS

PROTOKOLL

INBJUDAN Utredningen Cirkulär ekonomi
presenterar sina förslag

Magdalena Widell

Regeringen

I

2017-03-03

2017.465

Kalmarsunds gymnasieförbund protokoll 170223 Magdalena Widell

KS meddelande

INBJUDAN

Cirkulär 17:08

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande.
Mailad till Lars-Gunnar F, Linda K, Hasse J och
Markus W-Ros (BEAB)

CIRKULÄR

Beslut att anta detaljplan för Kolstads 4:67, del
av, samhällsbyggnadsnämnden 2017-02-23
paragraf 46

Marie-Louise Johansson

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

2017-03-06
KS 2016/108

Detaljplan Kolstad 4:67
2017.472

I

2017-03-07

2017.477

Information om genomförande av
vidarebosättning från Hultsfred.

Magdalena Widell

Länsstyrelsen Kalmar län

I

KS Meddelande.
Skickad till soc.

INFORMATION

Missiv- Lägesrapport avseende beredskap och
kapacitet i mottagandet.
Lägesbild som ska avse vilken påverkan som
aktuella förändringar i antalet asylsökande och
nyanlända har för verksamheterna inom
socialtjänst, skola/utbildning och hälso- och
sjukvård.
Lägesbilderna ska även omfatta en bedömning
av beredskap och kapacitet i kommunernas
arbete med bosättning av nyanlända.

Magdalena Widell

2017-03-08

Länstyrelsen

KS 2017/68

KS meddelande.
Skickad till Eva K,

SKRIVELSE

Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2017.479

I

Lägesrapport avseende flyktingsituationen
kommuner

Magdalena Widell

2017-03-08
KS 2017/68

KS meddelande
Lägesrapport avseende beredskap och kapacitet i
mottagandet.

2017.482

I

2017-03-08

2017.490

Budgetdagen-program-2017

Magdalena Widell

SKL

I

Meddelande KS.
Skickad till Linda K

INBJUDAN

Länsstyrelsen tillstyker sänkt hastighet på väg
925 och 963 i samband med Äggröran

Magdalena Widell

2017-03-09

Länsstyrelsen i Kalmar Län

KS 2017/20

KS Meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrift, sänkt
hastighet på väg 925 och 936 i samband med
Äggröran
2017.532

I

2017-03-10

2017.540

Rivningen av kopparnätet.
Synpunkter från Elöverkänsligas förening i
Kalmar län

Magdalena Widell

Elöverkänsligas förening i Kalmar län

I

Meddelande KS.
Skickad till Niklas P, Beab för kännedom.

SKRIVELSE

RF har beviljat 50 000 till kommunens ansökan
om regional matkultur Öland 2017.

Magdalena Widell

2017-03-10

Regionförbundet i Kalmar län

KS 2017/16

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Ansökan om medel - Regional Matkultur
2017.541

I

2017-03-13

2017.543

2017-03-13

Sammanträdesplan 2018 för SKL

Magdalena Widell

SKL

I

KS meddelande

INFORMATION

Cirkulär 17:10. Förändrad
miljöprövningsförordning och konsekvenser för
taxan inom miljöbalkens område

Magdalena Widell

SKL
Sidan 3 av 4
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2017.551

I

KS meddelande.
Skickad till SBN

CIRKULÄR

Granskning - Förstudie Upphandling av
byggentreprenad för avsaltningsanläggning.
Skickad till BEAB för svar och till KS och KF för
kännedom.

Marie-Louise Johansson

2017-03-07

PwC

KS 2017/66

KS meddelande

GRANSKNINGSRAPPORT

Granskningsrapporter för kännedom
2017.552

I

Migrationsverket -gällande verkets uppdrag att
anvisa kommuner att ta emot nyanlända

2017-02-23

Migrationsverket

KS 2016/180

KS meddelande.
Skickat till socialförvaltningen och
utbildningsförvaltningen

Magdalena Widell

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2017.553

I

E-post- information anvisningar om nyanlända till Magdalena Widell
kommunerna

2017-02-23

Länsstyrelsen i Kalmar län

KS 2016/180

KS meddelande
Skickat till UN, SN, Eva K

INFORMATION

Flyktingsituationen 2017
2017.554

I

Förvaltningsrätten avslår yrkandet om inhibition
gällande KSAU § 26/16 Mål 701-17

2017-03-13

Förvaltningsrätten i Växjö

KS 2016/37

KS meddelande

Magdalena Widell

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning 2016
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2017-03-13

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2017-02-22 - 2017-03-13

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
2017.447

I

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut Marie-Louise Johansson
2017-02-23 § 57 gällande justering av
verksamhetsområde för vattentjämster;
Binnerbäck 1:31

2017-03-03

För redovisning KF april

KS 2016/168

Ska meddelas till KF en gång i kvartalet. April.

DELEGERINGSBESLUT

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.448

I

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut Marie-Louise Johansson
2017-02-23 § 58 gällande justering av
verksamhetsområde för vattentjänster; Lindby
Tall 6:26

2017-03-03

för redovisning KF april

KS 2016/168

Ska redovisas till KF en gång i kvartalet. April

DELEGERINGSBESLUT

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.449

I

Samhällsbyggnadsnämndens delegationsbeslut Marie-Louise Johansson
2017-02-23 § 57 gällande justering av
verksamhetsområde för vattentjänster; Rälla
1:71

2017-03-03

för redovisning KF aprl

KS 2016/168

Ska redovisas i KF. April

DELEGERINGSBESLUT

Justering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun
2017.455

U

Diggiloo- Tillstyrkt Borgholms idrottsplats.
Skickad 170303 till polisen

2017-03-03

Yttrande

KS 2017/6

Skickad till polisen 170303

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmänplats 2017
2017.539

U

Delegationsbeslut - att medfinansiera EUprojektet för underleverantörer till OKG med 10
000 kronor

Marie-Louise Johansson

2017-03-03
Sidan 1 av 2
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I/U/K
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
KS 2017/64

DELEGERINGSBESLUT
Ansökan om medfinansiering, EU-projekt för
underleverantörer till OKG

2017.458

U

Yttrande- Ingen erinran mot ansökan Spectvison Lars Gunnar Fagerberg
AB 6482-2016. Skickad 170306

2017-03-06
KS 2016/260

DELEGERINGSBESLUT
Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.

2017.459

U

Yttrande- Ingen erinran mot ansökan
Skogsvårdsstyrelsen 211-1421-2017

Lars Gunnar Fagerberg

Skickad 6/3

DELEGERINGSBESLUT

2017-03-06
KS 2016/260

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.471

U

Yttrande - tillstyrkt ansökan cruising i Borgholm Lars Gunnar Fagerberg
20 maj 18-23.

2017-03-07
KS 2017/61

Skickad till polisen 170306

DELEGERINGSBESLUT

Remiss- ansökan om tillstånd att ordna
uppvisning med motorfordon på väg
2017.483

U

Delegationsbeslut - godkännande av anvisning Ilko Corkovic
av 400 tkr för sanering, rivning samt bortforsling
av byggnader och tillhörande grunder av
kommunförrådet för att tillgängligöra marken för
försäljning till Bovieran.

2017-03-08
KS 2014/143

DELEGERINGSBESLUT
Kommunförråd

2017.486

U

Yttrande- Ingen eriran mot Svensk
Markentreprenad AB 2112-47569-2016

Lars Gunnar Fagerberg

Skickad 8/3

DELEGERINGSBESLUT

2017-03-08
KS 2016/260

Begäran om yttrande över ansökan om
kameraövervakning med drönare.
2017.542

U

Delegationsbeslut att godkänna överlåtelse av
Ilko Corkovic
nyttjanderättsavtalet till ny nyttjanderättshavare,
Hamnkontoret yttre hamnen.

2017-03-10
KS 2007/733

DELEGERINGSBESLUT
Fiskrestaurang i Borgholms hamn
hamnkontoret yttre hamnen
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2017-03-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott
2017-02-28
§ 68
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73
§ 74
§ 75
§ 76
§ 77
§ 78
§ 79
§ 80
§ 81
§ 82
§ 83
§ 84
§ 85
§ 86

Löneöversyn 2017.
Information från verksamheten; verkställighet och redovisning av delegationsbeslut.
Revidering; Ekonomiska styrprinciper.
Beställarfunktion, Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB
Ansökan om bidrag, Borgholms Cityförening.
Avgiftsbelagd parkering bakom kyrkan, centrala Borgholm.
Anvisning av resterande medel, förbättra arbetsmiljön i Köpings skolkök.
Avslut av ärende; ombyggnad av Köpings skolkök till tillagningskök.
Begäran om färdigställande av Karlshöjd, asfaltering.
Förfrågan om förvärv alternativ arrende, Tings Ene 1:14.
Remiss – begäran om hastighetsbegränsning Horns Kustväg.
Godkännande av köpeavtal tilläggsavtal, Södra Runsten 9:1.
Godkännande av utlandsresa.
Motion (Lasse Leijon SD) – höj måltidspengen med 15-20 %.
Utökad dispens gällande återströmningsskydd.
Remiss – Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar
utveckling (SOU 2015:99)
Återrapportering; uppdrag gällande utveckling av lekplatserna i Borgholm.
Information; Översiktsplan för Borgholms kommun.
Nominering till SmåKom.

Borgholm Energi AB
2017-02-08
§ 17
§ 18
§ 19
§ 20
§ 21
§ 22
§ 23
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31

Avrapportering av projekt avsaltningsverk i Sandvik
VD informerar 2017
Lokalvård extern kund
Månadsuppföljning 2017
Förstudie av hamnverksamheten i Borgholms kommun
Investeringsplan Hamnar
Kommunförråd flytt
Invigning av Avsaltningsverket Sandvik
Taxeprojekt
Översyn av Skogsbrynets förskola
Försäljning av Kastlösa vindkraftpark
Instängsling flisvärmeverk Åkerbo Löttorp
Information om Resedan 10 – bostadsrättsföreningen och hälsocentralen
Konsultkostnader
Restlisa 2017

Borgholm Energi Elnät AB
2017-02-08
§2

Månadsuppföljning 2017
-----

