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Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§1

Information – överenskommelse blandade platser.

§2

Utökad överenskommelse blandade platser, mottagande av
ensamkommande barn och ungdomar.

§3

Information från verksamheten.

§4

Vattenspel på Borgholms torg, godkännande av kalkyl.

§5

Internbudget 2016 för kommunstyrelsen.

§6

Budget 2016 Borgholms slott.

§7

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.

§8

Höjning av lokalt aktivitetsstöd 2016-01-01.

§9

Höjning av bidrag till SISU idrottsutbildarna.

§ 10 Nya taxor till tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten.
§ 11 Remiss och yttrande – Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län
samt ändring av regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län.
§ 12 Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns
bostadslägenheter.
§ 13 Godkännande av reviderad förbundsordning och reglemente för Ölands
Kommunalförbund.
§ 14 Uppdragsbeskrivning för tillfällig Demokratiberedning.
§ 15 Medfinansieringsavtal cirkulationsplats Rälla, trafikplan väg 136.
§ 16 Granskningsrapport – målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning.
§ 17 Meddelanden och delegationsbeslut.

§1

Dnr 2015/291-133 KS

Information – överenskommelse blandade platser.
Vid dagens sammanträde informerar Moa Brändström, integrationsutvecklare
på Länsstyrelsen i Kalmar län, kommunstyrelsen om att 2015 kom det
162.877 asylsökande varav 35.369 var ensamkommande barn. Prognosen
2016 är att det kommer ca 135.000 asylsökande, varav 24.000 beräknas
vara ensamkommande barn. Ny prognos för 2016 kommer i februari.
Från och med 1 januari 2016 införs en ny placeringsform, stödboende för
barn och ungdomar i åldern 16-20 år.
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Vidare informerar Moa Brändström om Länsstyrelsens förslag till överenskommelse blandade platser – ensamkommande och asylsökande barn och
ungdomar samt ett nytt lagförslag ”Ett gemensamt ansvar för nyanlända”.
Socialchef Ewa Ekman informerar om det aktuella läget i Borgholms kommun.
_____________________________

§2

Dnr 2015/291-133 KS

Utökad överenskommelse blandade platser, mottagande av ensamkommande barn och ungdomar.
Till dagens sammanträde finns av Länsstyrelsen i Kalmar län undertecknad
överenskommelse avseende utökat antal platser. I den nya överenskommelsen förbinder sig kommunen att hålla 79 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav minst 70 platser alltid ska vara tillgängliga för
asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande pojkar från och
med 16 år till och med 17 år.
Idag har kommunen förbundit sig att hålla 18 boendeplatser varav minst 9
platser ska vara tillgängliga för asylsökande barn.
Kommunfullmäktige delegerade 2015-06-15 § 99 till kommunstyrelsen att
fatta beslut gällande överenskommelse med Migrationsverket och Länsstyrelsen.
Yrkanden
Marcel van Luijn (M) yrkar att ärendet ska behandlas och beslutas av kommunfullmäktige.
Monica Enberg (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att ärendet ska beslutas
av kommunstyrelsen.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; beslut av kommunfullmäktige och beslut av kommunstyrelsen, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – beslut av kommunstyrelsen
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill att
ärendet beslutas av kommunstyrelsen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill att kommunstyrelsens ska besluta röstar ja. Den som vill att kommunfullmäktige ska besluta
röstar nej
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Nej - 7
Sofie Loirendal (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Per Lublin (nÖP)
Mattias Carlsson (FÖL)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 4 ja-röster mot 7 nej-röster
att

ärendet inte ska beslutas av kommunstyrelsen utan skickas vidare till
kommunfullmäktige för behandling och beslut.

Yrkande
Monica Enberg (S) och Maria Lindmark (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska
föreslå kommunfullmäktige att teckna ny överenskommelse med Migrationsverket enligt liggande förslag.
Marcel van Luijn (M), Per Lublin (nÖP) och Sofie Loirendal (FÖP) yrkar att
kommunstyrelsens ska föreslå kommunfullmäktige att inte teckna ny överenskommelse med Migrationsverket enligt liggande förslag.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; föreslå kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt föreliggande förslag och föreslå
kommunfullmäktige att inte teckna överenskommelse enligt förslag, vilka ska
ställas under proposition.
Proposition – föreslå kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt förslag
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill föreslå
kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt föreliggande förslag.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill föreslå kommunfullmäktige teckna överenskommelse enligt föreliggande förslag röstar ja.
Den som inte vill föreslå kommunfullmäktige teckna avtal enligt föreliggande
förslag röstar nej.
Ja - 6
Ilko Corkovic (S)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Justerandes sign

Nej - 5
Sofie Loirendal (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)
Mattias Carlsson (FÖL)
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 5 nej-röster föreslå kommunfullmäktige
att

teckna överenskommelse med Migrationsverket enligt förslag.

Reservation
Marcel van Luijn (M) och Thomas Johnsson (M) (BILAGA 1)
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 2)
_____________________________

§3
Information från verksamheten.
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om
- fastighetspersonalfrågor.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om
- renoveringen av Höken.
- Runstens förskola.
_____________________________

§4

Dnr 2012/16-310 KS

Vattenspel på Borgholms torg, godkännande av kalkyl.
I tjänsteskrivelse 2015-12-17 och vid dagens sammanträde redovisas förslag på vattenspel på Borgholms torg. Stadsarkitekt Leo Eriksson och planarkitekt Åsa Bejemar presenterar skiss på förslaget och historiken bakom valet av utformning.
Olika alternativ har utretts där ett första och mer tekniskt avancerat alternativ
förkastades. Ett mindre kostnadskrävande alternativ har nu tagits fram som
är enklare och inte innehåller lika många komponenter.
Kalkyl
Underbyggnad

Betongplatta, vattenmagasin,
schaktning, fyllnadsmaterial
läggning av ledningar, återställning markytor

Servicehus
Fontän
Överbyggnad (granit)

Justerandes sign
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Totalkostnad

2 400 000

Vattenspelet ska förläggas mitt på gräsytan på norra delen av torget. Runt
och norr om vattenspelet ska markytorna hårdgöras för att bättre stå emot
slitskador.
Under mötet diskuteras möjlig finansiering, varvid framkommer att det återstår ca 1,5 mkr av ”Amerikaarvet”. Borgholms kommun har erhållit ett arv genom testamente efter John P Johnsson om ca 1,7 kronor till minne av hans
hustru Aina E Johnsson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 9 kommunstyrelsen
att godkänna framtaget förslag på vattenspel för placering på Borgholms
torg.
att finansiering av fontänen sker genom ianspråktagande av resterande del
av det s k ”Amerikaarvet”.
att godkänna ianspråktagande av medel ur investeringsbudget för resterande kostnader.

Yrkanden - återremiss
Monica Enberg (S) yrkar att ärendet återremitteras och att den totala kostnaden inklusive konst som lockar barn till lek blir max 1,5 mkr.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Ärendet återremitteras, kostnad max 1,5 mkr för en helhetslösning inklusive konst som lockar
barn till lek och ärendet beslutas idag, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill återremittera ärendet, kostnad max 1,5 mkr för en helhetslösning inklusive lekredskap.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill återremittera ärendet röstar ja. Den som vill besluta idag röstar nej.
Ja -6

Nej – 5

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Mattias Carlsson (FÖL)

Beslut
Justerandes sign
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Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster mot 5 nej-röster
att

återremittera ärendet och att den totala kostnaden inklusive konst
som lockar barn till lek blir max 1,5 mkr.

Yrkande – ta reda på vad Borgholmsborna vill
Per Lublin (nÖP) yrkar att vi tar reda på vad borgholmsborna tycker om det
föreliggande förslaget och sedan avgör om det finns anledning att gå vidare
med projektet eller ej.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Avslag till Per
Lublins yrkande och bifall till Per Lublins yrkande, vilka ska ställas under proposition.
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill avslå
Per Lublins yrkande.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill avslå Lublins yrkande röstar ja. Den som vill bifalla Lublins yrkande röstar nej.
Ja -6

Nej – 1

Avstår - 3

Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Mattias Carlsson (FÖL)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Per Lublin (nÖP)

Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Deltagande i beslut
Marcel van Luijn (M) meddelar att han inte deltar i detta beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 6 ja-röster, 1 nej-röst och 3 som avstår
att

avslå Per Lublins (nÖP) yrkande att ta reda på vad Borgholmsborna
tycker.

_____________________________

§5

Dnr 2016/10-041 KS

Internbudget 2016 för kommunstyrelsen.
T f ekonomichef Linda Kjellin redogör för framtaget förslag till internbudget för
kommunstyrelsen 2016.
Justerandes sign
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Förslaget är framtaget utifrån utfall 2015, beslutade avvikelser från 2015 års
budget, tillkommande verksamheter utifrån antagen budget 2016 och övriga
av kommunstyrelsen fattade beslut samt reserverade medel för återkommande bidrag, projekt, medfinansieringar m m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 17 kommunstyrelsen
att godkänna framtagen internbudget.
Deltager ej
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar i ärendets handläggning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna framtagen internbudget för år 2016.

_____________________________

§6

Dnr 2016/11-042 KS

Budget 2016 Borgholms slott.
T f ekonomichef Linda Kjellin presenterar förslag på budget 2016 för Borgholms Slott.
Borgholms Slott har en budgetram på 0 tkr eftersom verksamheten ska bedrivas kostnadsneutralt genom självfinansiering. Detta innebär att de budgeterade kostnaderna är lika stora som de budgeterade intäkterna.
Budgeterade kostnader och intäkter för slottsverksamheten 2016 uppgår till
4 576 tkr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 16 kommunstyrelsen
att godkänna förslaget till budget 2016 för Borgholms Slott.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna förslaget till budget 2016 för Borgholms Slott.

_____________________________

Justerandes sign
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Dnr 2014/235-002 KS

Bemyndigande att teckna avtal, firmatecknare.
Till dagens sammanträde har behovet av ytterligare firmatecknare lyfts.
Förslaget är att t f ekonomichef Linda Kjellin bemyndigas att under kommunchefens sjukskrivning teckna kommunens firma gemensamt med ordförande
eller 1:e vice ordförande. Lars-Gunnar Fagerberg har fortfarande bemyndigandet men det bör vara två tjänstemän som kan underteckna handlingar för
kommunens räkning.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

under kommunchef Christina Madelings sjukskrivning bemyndiga
t f ekonomichef Linda Kjellin att gemensamt med kommunstyrelsens
ordförande Ilko Corkovic (S) med kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Sofie Loirendal (FÖL) som ersättare 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 i övrigt teckna kommunens firma.

_____________________________

§8

Dnr 2015/293-805 KS

Höjning av lokalt aktivitetsstöd 2016-01-01.
Vid kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2015-11-25
lyfte fritidschef Jan-Åke Johansson frågan angående höjning av det lokala
aktivitetstödet. Fritidsverksamheten har fått 60 tkr i utökning av budget 2016
för lokalt aktivitetsstöd.
Det kommunala lokala aktivitetsstödet utgår till åldersgruppen 7-25 år och
avser att ansluta till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet baserat på antalet sammankomster i föreningen. Sammankomsten skall uppfylla
alla de krav som gäller för erhållande av statligt lokalt aktivitetsstöd. Bidraget
utbetalas per sammankomst och bidragets storlek beslutas årligen utifrån
budgetförutsättningar.

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2015-11-25 § 37
kommunstyrelsen
att från och med 2016-01-01 höja det lokala aktivitetsstödet från 40 kronor
Justerandes sign
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per sammankomst till 50 kronor per sammankomst.
Leif Gerhardsson (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
kultur- och fritidsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

från och med 2016-01-01 höja det lokala aktivitetsstödet från 40 kronor per sammankomst till 50 kronor per sammankomst.

_____________________________

§9

Dnr 2015/294-805 KS

Höjning av bidrag till SISU idrottsutbildarna.
Vid kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts sammanträde 2015-11-25
lyfte fritidschef Jan-Åke Johansson frågan angående höjning av bidraget till
SISU idrottsutbildarna. Fritidsverksamheten har fått 20 tkr i utökning av budget 2016 för bidrag till SISU idrottsutbildarna.
SISU idrottsutbildarna är idrottens eget studieförbund. De arbetar med bildning och utbildning inom svensk idrott.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott föreslog 2015-11-25 § 38
kommunstyrelsen
att från och med 2016 höja bidraget till SISU idrottsutbildarna från 30 tkr per
år till 50 tkr per år.
Leif Gerhardsson (S) och Per Lublin (nÖP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
kultur- och fritidsutskotts förslag.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

från och med 2016 höja bidraget till SISU idrottsutbildarna från 30 tkr
per år till 50 tkr per år.

_____________________________

§ 10

Dnr 2015/308-015 KS

Nya taxor till tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten.
Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion beslutade 2015-12-07
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 72
att godkänna nya taxor till tillsynsverksamheten 2016.
att överlämna förslaget till medlemskommunera för beslut.
Av beslutet framgår att vid tillsyn debiteras en grundavgift (för bokning, förberedelser och restid) plus en löpande timtaxa (för själva tillsynsbesöket samt
efterarbete i form av protokollsskrivning samt uppföljning).
Grundavgiften beräknas genom att standardtider för bokning, förberedelser
samt restiden (tur och retur) multipliceras med timtaxan. Eftersom tiden för
förberedelserna skiljer sig åt beroende på hur komplicerat ett objekt är, skiljer
sig grundavgiften åt mellan olika objektklasser. Grundavgiften delas in i åtta
olika tariffer.
Den löpande timtaxan är den tid som går åt för själva tillsynsbesöket, protokollsskrivning, uppföljning m m. Denna tid multipliceras sedan med timtaxan
och läggs till grundavgiften för att erhålla den totala avgiften för tillsynen. Vid
uträkning av den löpande timtaxan påräknas påbörjad timme som hel timme.
Timtaxan är 342 kronor. Det förtydligas att timtaxan är densamma som tidigare. Den huvudsakliga förändringen består i att taxorna kopplas till den faktiska tidsåtgången i respektive tillsynsärende.
De nya taxorna föreslås gälla från och med 2016-03-01.
Vid förbundsdirektionens sammanträde förtydligade räddningschefen att
Högsta Förvaltningsdomstolens mål 3835-12 innebär att det är kommunfullmäktige i respektive medlemskommun – inte kommunalförbundet – som ska
fatta beslut om taxor för myndighetstillsyn och myndighetsutövning.
Deltager ej
Per Lublin (nÖP) meddelar att han inte deltar i ärendets handläggning
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

anta nya taxor till tillsynsverksamheten 2016, räddningstjänsten, att
gälla från 2016-03-01.

_____________________________

§ 11

Dnr 2015/208-106 KS

Remiss och yttrande – Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar
län samt ändring av regionala utvecklingsansvaret i Kalmar län.
Landstingsfullmäktige beslutade 2015-06-03 att tillsammans med regionförbundet påbörja arbetet med att förbereda en ansökan om att landstinget ska
överta det regionala utvecklingsansvaret från regionförbundet från och med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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januari 2019.

Kent Johansson anlitades som särskild utredare för att ansvara för den förberedande processen och för dialogen med kommunerna i länet samt övriga
länsorganisationer.
Uppdraget ska redovisas för regionförbundets styrelse och landstingsfullmäktige 2016-02-24. Innan slutligt ställningstagande ska landstinget inhämta
ställningstagande från samtliga tolv kommuner i länet.
Efter genomgången av utredning har landstingsstyrelsen för avsikt att föreslå
landstingsfullmäktige att hos Regeringen ansökan om ändring av Lagen om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) så att Landstinget i
Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas en region med ett direktvalt regionfullmäktige.

Landstinget begär nu kommunernas yttrande över förslaget att bilda regionkommun och föreslår kommunerna att tillstyrka förslaget.
Yttrandet ska vara landstinget tillhanda senast 2016-02-17. Landstingsfullmäktige behandlar frågan 2016-02-24, Samtliga kommuners ställningstagande ska redovisas i ansökan.
Utöver yttrandet över ansökan om regionkommun, ger landstingsstyrelsen
2015-12-14 § 225 i remiss även kommunerna möjlighet att lämna kommentarer på
- uppdrag,
- finansiering,
- politisk organisation för det regionala utvecklingsuppdraget.
- namn för den nya regionkommunen avsnitt 9:1 i rapporten.
- landstingsstyrelsens syn på några av de utgångspunkter som kommer att
ingå i kommande arbete att forma den övriga politiska organisationen för
nästa mandatperiod.
Yttrande, remissvar och kommentarer ska vara landstinget tillhanda i samband senast 2016-02-17.

Borgholms kommunledning har intervjuats av Kent Johansson och då framfört sina synpunkter.
Per Lublin (nÖP) lämnar följande namnförslag
1. Region Öland och Östra Småland
2. Region Kalmar-Öland
3. Region Kalmar län och Öland

Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

tillstyrka att Landstinget i Kalmar län ansöker om ändring av Lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630), så att
Landstinget i Kalmar län omfattas av lagen och att det därmed bildas
en region med ett direktvalt regionfullmäktige, samt

att

ställa sig bakom förslagen i utredningen avseende uppdrag, finansiering, utgångspunkter för den fortsatta processen och politisk organisation för det regionala utvecklingsansvaret, samt

att

återkomma i namnfrågan.

_____________________________

§ 12

Dnr 2015/309-271 KS

Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns
bostadslägenheter.
Styrelsen för Borgholm Energi AB föreslog 2015-12-16 § 334 kommunfullmäktige
att anta uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kom
muns bostadslägenheter.
Av beslutet framgår att policyn är framtagen för att likabehandla alla sökanden och hyresgäster samt att klargöra ritlinjer gällande ansvar, skötsel med
mera. Policyn är framtagen i samråd med Fastighetsägareföreningen och har
varit på remiss hos fastighetsstrategen, socialförvaltningen och Hyresgärsföreningen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ärendet utgår, samt

att

bjuda in Borgholm Energis ordförande till kommande sammanträde
med kommunstyrelsen.

_____________________________
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Dnr 2015/241-106 KS

Godkännande av reviderad förbundsordning och reglemente för Ölands
Kommunalförbund.
Ölands Kommunalförbund godkände 2015-09-14 § 54 reviderad förbundsordning och överlämnar den till medlemskommunerna för fastställelse.
Förbundsordningen ska träda i kraft 1 december 2015.
Av beslutet framgick att förbundsordförande Henrik Yngvesson föredrog
ärendet om reviderad förbundsordning. Både SKL:s juridikavdelning och
Pactas jurister har lämnat kommentarer och rekommendationer till ändringar
och tillägg i §§ 2, 5b, 6 och 12.
Av Ändamålsparagrafen (§ 2) måste direkt framgå vilken verksamhet som vid
varje tillfälle har lämnats över till förbundet och vilken verksamhet som finns
kvar hos medlemmarna. Generella skrivningar om framtida verksamheter ska
undvikas.
Förbundschefen och biträdande förbundschefen (§ 5b) måste vara anställd
även i förbundet. I annat fall kan inte förbundschefen fatta några skriftliga beslut på förbundets vägnar. Detta styrs av delegeringsreglerna i 6 Kap. 33-34
§§ Kommunallagen.
Arbetsutskottets sammansättning (§ 6, tredje stycket om Arbetsutskott) styrs
av 6 Kap. 22 § vilket innebär att endast en rekommenderande skrivning är
möjlig.
I § 12 bör skrivningen förtydligas med angivande av en tidsperiod.
Förbundsdirektionen konstaterar att skrivningen i § 13 bör förtydligas gällande att verksamheten Turism, besöksnäring och marknadsföring kostnadsfördelas 50/50.
Kommunstyrelsen återremitterade 2015-10-27 § 189 ärendet för ändring innebärande att den kommun som inte innehar ordförandeskapet ska utse förbundschef.
Ölands kommunalförbund beslutade 2015-12-07 § 74 stå fast vid sitt beslut §
54/15.
Till dagens sammanträde ligger ny reviderad förbundsordning, där utöver den
tidigare reviderade förbundsordningen inarbetats två ytterligare förändringar:
- Med bilaga 1 Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion.
- tillägg § 6: Arbetsutskottets uppgifter i övrigt regleras i förbundsdirektionens
reglemente.
Med anledning av denna revidering har reglemente upprättats och ska tillsammans med förbundsordningen godkännas av kommunfullmäktige.
Yrkande
Justerandes sign
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Per Lublin (nÖP) yrkar att ändra förbundsordningen beträffande från vilken
kommun ordförande respektive förbundschef ska utses.
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; Ölands kommunalförbunds förslag reviderad Förbundsordning för Ölands kommunalförbund och Per Lublins yrkande att ändra förbundsordningen beträffande från
vilken kommun ordförande respektive förbundschef ska utses, vilka ska ställas under proposition.
Proposition – ej ändring av förbundsordning
Vid propositionsställandet finner ordförande att kommunstyrelsen vill föreslå
kommunfullmäktige anta reviderad Förbundsordning för Ölands kommunalförbund.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som vill föreslå kommunfullmäktige anta reviderad Förbundsordning för Ölands kommunalförbund
röstar ja. Den som vill att Förbundsordningen ändras beträffande från vilken
kommun ordförande respektive förbundschef ska utses röstar nej.
Ja -8

Nej – 1

Avstår - 1

Ilko Corkovic (S)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Maria Lindmark (MP)
Monica Enberg (S)
Leif Gerhardsson (S)

Per Lublin (nÖP)

Sofie Loirendal (FÖL)

Kommunstyrelsen beslutar med 8 ja-röster mot 1nej-röst och 1 som avstår
föreslå kommunfullmäktige godkänna reviderad Förbundsordning för Ölands
kommunalförbund.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna reviderad Förbundsordning för Ölands Kommunalförbund.

att

godkänna upprättat Reglemente för Ölands Kommunalförbunds förbundsdirektion.

Ersätter tidigare förbundsordning.
_____________________________
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Dnr 2015/220-080 KS

Uppdragsbeskrivning för tillfällig Demokratiberedning.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-1 § 156
att tillsätta en tillfällig demokratiberedning för att ansvara för att utveckla
former för att fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda
samt främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska
processen.
att beredningen ska ha en ordinarie ledamot och en ersättare från vart och
ett av de i kommunfullmäktige representerade partierna.
Ledamöter och ersättare utses när pågående fullmäktigeberedningen för
landsbygdsutveckling på norra Öland är avslutad.

Till dagens sammanträde finns av kommunfullmäktiges presidium upprättat
förslag på uppdragsbeskrivning till den tillfälliga fullmäktigeberedningen.
Marcel van Luijn (M) och Maria Lindmark (MP) föreslår att beredningen bör ta
del av "2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande”.
Per Lublin föreslår följande redaktionella ändringar
Viktiga utredningsfrågor är: Med vem ska kommunens företrädare ha dialog?

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppdragsbeskrivning enligt följande:
Beredningen ska bestå av en ordinarie och en personlig ersättare från varje
parti som är representerat i kommunfullmäktige.
Den ekonomiska ramen utgör det belopp som är avsatt i 2016 års budget.
Beredningen får en tidsram på sju månader från det att dess ledamöter valts i
fullmäktige.
Uppdraget går ut på att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan utformas och utvecklas.
Beredningen bör ta del av ”2014 års Demokratiutredning – Delaktighet och
jämlikt inflytande”
Viktiga utredningsfrågor är: Med vem ska kommunens företrädare ha dia
log? Hur når vi grupper vi behöver lyssna på? Hur kan man skapa former för
delaktighet och inflytande i det lokala samhällets utveckling?

Justerandes sign
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Beredningen ska lämna sitt slutliga förslag för beslut och verkställighet i
kommunfullmäktige senast 2016-09-12.
_____________________________

§ 15

Dnr 2014/13-510 KS

Medfinansieringsavtal cirkulationsplats Rälla, trafikplan väg 136.
I tjänsteskrivelse 2015-12-23 och vid dagens sammanträde redogör markoch exploateringsstrateg Anders Heidenfors Enquist för ärendet och förslaget
att teckna medfinansieringsavtal.
Sammanfattning av ärendet
Den totala kostnaden för cirkulationsplatsen är uppskattad till 16 miljoner
kronor i prisläge maj 2013, inklusive kostnader för arkeologi och projektering.
Trafikverket utför alla ombyggnads- och nybyggnadsåtgärder vid Rälla. Trafikverket tar också fram vägplan enligt väglagen samt bygghandling. Trafikverket bekostar genom Regional plan merparten av åtgärderna med 14,3
mkr. Borgholms kommun åtar sig kostnader motsvarande 1,7 Mkr för ett anslutande ben i cirkulationsplatsen, västerut mot dp Järnnian, samt anslutning
av gång- och cykelvägar kring cirkulationen. Kommunen ansvarar även för
detaljplaneändringar och den fastighetsbildning som erfordras och de ev.
kostnader detta medför.
Syftet med avtalet
Syftet med detta avtal är att reglera ansvarsfördelningen, parternas ekonomiska åtagande och kommunens medfinansiering för ombyggnad av korsningen i Rälla med väg 136 till en cirkulationsplats. Åtgärden i den statliga infrastrukturen framgår av Regional plan 2014-2025. De första åtgärderna enligt detta avtal är inplanerade till 2018.
Borgholms kommun har antagit en Fördjupad översiktsplan över området
Rälla-Stora Rör-Ekerum som vann laga kraft 2013-02-12. I denna fördjupade
översiktsplan finns ett antal områden utpekade för utveckling av bostäder och
verksamheter. Kommunen har redan antagit flera detaljplaner som avser exploatering för ny bostadsbebyggelse i Rälla-Ekerum området. För att ytterligare områden ska kunna byggas ut och för att Rälla och Stora Rör ska kunna
utvecklas som orter måste kommunen ta fram kompletterande detaljplaner
och bygga ut kommunal infrastruktur.
Avtalet berör Väg 136 vid Rälla och korsningen med väg 966, Högsrumsvägen. Idag ansluter Högsrumsvägen 966 till väg 136 i Rälla från öster. En
grusväg, Rälla strandväg som är kommunal, ansluter från väster till väg 136.
Denna väg ansluter till området Järnnian. En ny anslutning till planerad cirkulation på väg 136 möjliggör exploatering enligt detaljplan för Järnnian.
Vidare kan en mindre omdragning av Högsrumsvägen 966 bli nödvändig för
att optimera cirkulationsplatsläget. Slutligen avses att möjliggöra för en anJusterandes sign
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slutning västerut till området Järnnian via cirkulationsplatsen. GC-vägen förbi
cirkulationsplatsen ingår i ombyggnaden och ansluter i norr mot gång- och
cykelvägen till Ekerumsområdet. Gång- och cykelvägen genom cirkulationen
sker som en tätortsåtgärd och finansieras således av kommunen.
Ett separat avtal har slutits mellan Trafikverket och Ekerum Golf & Resort
AB, vilket behandlar ombyggnation av anslutningen till Ekerum från väg 136,
samt gång-och cykelväg inom Ekerums fastighet till fastighetsgräns i söder.
Gång- och cykelvägen ska ansluta till gång- och cykelvägen i nu föreliggande
avtal och utgör en del av sträckan brofästet – Borgholm.
Exploatören Ekerum Golf & Resort AB är genom tidigare avtal förbunden att
bland annat bekosta och anlägga anslutningar till väg 136 gällande bostadsområdet Järnnian samt ersätta kommunen med 0,4 mkr i prisläge december
2012 som en del av kostnaden för den västra anslutningen till väg 136 som
Trafikverket begär ersättning för.
Borgholms kommun har genomfört två trafikutredningar Ekerum-Rälla-Stora
Rör; Vägverket konsult 2008 samt Vectura 2009. Utredningarna beskriver
den framtida trafiksituationen efter exploateringen för bostäder i Ekerum och
föreslår åtgärder för vägnätet.
I utredningen har tre alternativa placeringar föreslagits för en ny cirkulationsplats i Rälla. Placeringen och utformning bestäms när kommande kostnadsanalyser, samhällsnyttor samt miljöeffekter vägts mot varandra, vilket sker i
vägplaneskedet. En ny cirkulationsplats vid Rälla kommer att ta ny mark i anspråk utanför befintligt vägområde. Det visar både den förberedande studien
samt tekniska utredning som har genomförts. Detta innebär att en formell
planprocess enligt väglagen behöver inledas och vägplan upprättas. För
kommunens del innebär detta att detaljplaner behöver ändras.
Den totala kostnaden för cirkulationsplatsen är uppskattad till 16 mkr i prisläge maj 2013, inklusive kostnader för arkeologi och projektering. Trafikverket utför åtgärd 1, 2, 3 och 4 enligt avtalet, dvs alla ombyggnads- och nybyggnadsåtgärder vid Rälla. Trafikverket tar också fram vägplan enligt väglagen samt bygghandling.
Trafikverket bekostar genom Regional plan åtgärderna 1, 2 och 3 med 14,3
mkr. Borgholms kommun åtar sig att vara kostnadsansvarig gentemot Trafikverket för åtgärd 4 med 1,7 mkr: Ett anslutande ben i cirkulationsplatsen,
västerut mot dp Järnnian, samt anslutning av gång/cykelvägar kring cirkulationen. Kommunen ansvarar även för detaljplaneändringar och den fastighetsbildning som erfordras och de eventuella kostnader detta medför.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-01-13 § 26 kommunstyrelsen
att godkänna föreliggande medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende väg 136 - ombyggnad av anslutning samt korsning vid Rälla och
väg 966.
att uppdra till ekonomiavdelningen att budgetera 2 mkr för att täcka kommunens kommande kostnad i 2018-2019 års investeringsbudget.
Justerandes sign
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Beslut
Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige
att

godkänna föreliggande medfinansieringsavtal med Trafikverket avseende väg 136 - ombyggnad av anslutning samt korsning vid Rälla och
väg 966.

att

uppdra till ekonomiavdelningen att budgetera 2 mkr för att täcka
kommunens kommande kostnad i 2018-2019 års investeringsbudget.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 3)
_____________________________

§ 16

Dnr 2015/266-007 KS

Granskningsrapport – målstyrning utifrån god ekonomisk hushållning.
Kommunens revisorer har gett PwC i uppdrag att granska målstyrning utifrån
god ekonomisk hushållning.
I PwC rapporten redovisas gjorda iakttagelser och revisionell bedömning.
Revisorerna bedömer att målstyrningsprocessen avseende verksamhetsmålen enligt god ekonomisk hushållning inte helt bedrivs ändamålsenligt och
med en god internkontroll.
I sin revisionella bedömning påpekar PwC att styrelsen och nämnderna inte
helt bedriver en ändamålsenlig verksamhet med en god intern kontroll med
avseende på verksamhetmålen enligt god ekonomisk hushållning. Det saknas information om fullmäktiges övergripande mål för verksamheten i kommunens budget vilket försvårar målstyrningen.
PwC påpekar även att det är viktigt att revidera vision och övergripande mål
för att inte tappa fart i utvecklingen av målarbetet. Arbetet med att konkretisera mål, framgångsfaktorer, aktiviteter och nyckeltal har främst skett på
tjänstemannanivå. Den politiska nivån behöver tydligare involveras för att
möjliggöra de politiska prioriteringar som behövs och tydligare koppla målen
till befintliga resurser.
Rapporten har skickats till kommunstyrelsen och nämnderna för svar senast
2016-01-26 där de redogör för vad den avser att göra för att åtgärda de påpekanden som görs i den revisionella bedömningen.
I tjänsteskrivelse 2016-01-08 redovisar t f kommunchef Lars-Gunnar
Fagerberg vilket arbete som pågår inom ekonomiavdelningen och i nämnder
och styrelser.
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Kommunstyrelsen arbetsutskott förslog 2016-01-13 § 27 att lämna redovisningen som svar till revisorerna.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

som svar på revisorernas synpunkter meddela att arbete pågår för att:
- Involvera den politiska nivån i målarbetet i högre grad.
- Revidera och förtydliga kommunens övergripande visioner och mål.
- Bättre koppling mellan tillämpad målmodell och budgeterade resurser
- Ta fram mätbara verksamhetsmål
- Skapa en tydlig struktur i årsredovisning och budget. Den röda tråden i målstyrningen.

_____________________________

§ 17

Dnr 2016/9-001 KS

Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 4 )
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BILAGA 1 KS 2016-01-26 §2

BILAGA 4 KS 2016-01-26 § 17

Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-01-15

Utskriven av: Veronika Fredlund

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2015-12-09 - 2016-01-15

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2015.2697

I

Avvecklingsbevis för skyddsrum Södra Runsten
9:1

2015-12-09

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2012/147 253

Meddelande KS

Marie-Louise Johansson

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Fastighetsförsäljning Södra Runsten 9:1
(Runstens skola m m)
2015.2706

I

2015-12-11

Statsbidrag för sommarskola eller undervisning
Veronika Fredlund
under andra skollov 2015. Beviljat bidrag till
Borgholms kommun 15600:-. Skickat till ekonomi
och UF.
Skolverket
Meddelande KS

2015.2714

I

2015-12-11

2015.2721

Cirkulär 15:40, arbetsmiljöverkets nya föreskrifter Veronika Fredlund
om arganisatorisk och social arbetsmiljö, AFS
2015:4
Sveriges kommuner och landsting

I

2015-12-14

2015.2726

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Meddelande KS

CIRKULÄR

Statsbidrag för Lärarlyftet höstterminen 2015,
23750:-.
Skickat till ekonomiavdelningen och
utbildningsförvaltningen.

Veronika Fredlund

Skolverket

I

Meddelande KS

SKRIVELSE

Anhållan om omprövning av stängning av
Folktandvårdens klinik i Löttorp. Brev från KSO.
Hör ihop med Hid 2015.2250.

Veronika Fredlund

2015-12-14
Sidan 1 av 7
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I/U/K Beskrivning
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Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2015.2756

I

2015-12-16

2015.2772

I

Nyhetsblad nr 3 2015

Veronika Fredlund

Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Reglerna för statsbidrag för utökade
undervisningstid för nyanlända ändras 1 januari,
bidrag kan sökas 2015-12-16 till och med 201601-18. Skickad till utbildningsförvaltningen och
ekonomiavdelningen.

Veronika Fredlund

Skolverket

I

2015-12-17

2015.2789

UTGÅENDE SKRIVELSE

Transportstyrelsen

2015-12-16

2015.2788

Inskickad med A-post 2015-12-14 till
Landtingsstyrelsen i Kalmar län.
Meddelande KS

Meddelande KS

SKRIVELSE

Statsbidrag för omsorg på obekväm tid 2015,
2072:-.
Skickat till utbildningsförvaltningen och
ekonomiavdelningen.

Veronika Fredlund

Skolverket

I

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Meddelande om KS beslut 2015-12-15 till KLT
2015

Marie-Louise Johansson

Meddelande KS
Skickat 2015-12-17.

UTGÅENDE SKRIVELSE

2015-12-17
2015/64 059

Skolskjutsupphandling 2018
2015.2790

U

Påskriven överenskommelse mellan Borgholms
kommun och Arbetsförmedlingen i Borgholm.
Gällande samverkan, utifån lokala behov,
långsiktigt och varaktigt.

Veronika Fredlund

Meddelande KS

ÖVERENSKOMMELSE

2015-12-17
2015/156 035

Överenskommelse om samverkan avseende
arbetslösa unga med Arbetsförmedlingen. DUA
2015.2798

I

Utkast kriskommunikation

2015-12-18

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

Veronika Fredlund

INFORMATION

Flyktingsituationen 2015/2016
Sidan 2 av 7
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2015.2799

I

Förtydligande av tillsynsansvar

2015-12-18

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

Veronika Fredlund

INFORMATION

Flyktingsituationen 2015/2016
2015.2800

I

Försäkringar 2015-12-16, 155143107

2015-12-18

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

Veronika Fredlund

INFORMATION

Flyktingsituationen 2015/2016
2015.2801

I

Minnesanteckningar samverkansmöte 2015-1216

2015-12-18

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

Veronika Fredlund

INFORMATION

Flyktingsituationen 2015/2016
2015.2802

I

BEAB 151216 §343 - Finansiering av sluttäckning Veronika Fredlund
av deponier.

2015-12-18
2015/272 456

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Sluttäckning av deponier
2015.2803

I

BEAB 151216 § 342 - Rättelse av ackumulerade Veronika Fredlund
vinster inom VA-kollektivet och inom
renhållningskollektivet.

2015-12-18
2015/307 040

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Särredovisning, Borgholm Energi AB
2015.2804

I

BEAB 20151216 § 334 - Uthyrningspolicy för
Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommun
bostadslägenheter.

Veronika Fredlund

Meddelande KS

SKRIVELSE

2015-12-18
2015/309 271

Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och
Borgholms kommun bostadslägenheter.
2015.2808

I

BEAB 151216 § 333 - Fastighetsfunktionen på
Borgholm Energi AB

Veronika Fredlund

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

A-huset ev. försäljning eller ombyggnation

Veronika Fredlund

Meddelande KS

SKRIVELSE

2015-12-18

2015.2809

I

2015-12-18
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Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening

2015.2815

I

Slutrapport § 37 Plus-medel - underlätta
bosättning
Undertecknad och inskickad till LST 2015-12-21

Marie-Louise Johansson

Tillhör - Hid: 2015.1037 och 2015.1268.
KS meddelande

UTGÅENDE SKRIVELSE

2015-12-21

2015.2862

I

2015-12-22

Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och
Veronika Fredlund
annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2016.
utfall
Mailet i sin helhet inkl tabeller överlämnad till
Ekavd och utbildningsförvaltningen
Scb
1 822 518 kronor - maxtaxa
309 082 kronor - kvalitetssäkrande åtgärder.
KS meddelande

2015.2915

I

2015-12-23

2015.2916

2015-12-28

Skolverket beviljar Borgholms kommun 275 000 Marie-Louise Johansson
kronor i statsbidrag för yrkesinriktad och viss
teoretisk utbildning på gymnasial nivå bidragsåret
2015.
översänt till rektor på Komvux och
ekonomiavdelningen
Skolverket.

I

2015-12-23

2015.2918

INFORMATION

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Skolverket beviljar Borgholms kommun
statsbidrag med 154 500 kronor för extra platser
yrkesvux och komvux hösten 2015
översänt till rektor på Komvux och
ekonomiavdelningen

Marie-Louise Johansson

Skolverket

I

KS meddelande

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Öppna jämförelser Energi och klimat 2015 Byggnader och transporter i kommuner och
landsting.
Ett ex skickat till Maria Drott och ett ex till SBF.

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting
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Meddelande KS

2015.2931

I

2015-12-29

2016.2

Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
Veronika Fredlund
bidragsåret 2015. Borgholms kommun beviljas 12
473 kr.
Skolverket

I

2016-01-04

2016.3

SKRIVELSE

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Mail om nyårsdagsfirandet i Tingssalen,
sophämtning och socialen. Svar från KSO.

Veronika Fredlund

Catharina Jansson

I

Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

2015-12-28 MSB nationell lägesbild,
flyktingsituationen.

Veronika Fredlund

2016-01-05

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

2015/271 133

Meddelande KS

INFORMATION

Flyktingsituationen 2015/2016
2016.28

I

2016-01-11

2016.29

Veronika Fredlund

Henrik Engström

I

2016-01-11

2016.30

E-post från Henrik Engström till KSO om
flyktingsituationen och svar från KSO.
Meddelande KS

E-POST

Cirkulär 15:43, Redovisningsfrågor 2015 och
2016

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Kommuntal 2016, nyanlända

Veronika Fredlund

2016-01-11

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

SKRIVELSE

Flyktingsituationen 2015/2016
2016.31

I

Länstal 2016, nyanlända

2016-01-11

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

Veronika Fredlund

SKRIVELSE

Flyktingsituationen 2015/2016
2016.32

I

E-post från Länsstyrelsen om

2016-01-11

Länsstyrelsen

2015/271 133

Meddelande KS

Veronika Fredlund

SKRIVELSE
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Flyktingsituationen 2015/2016
2016.34

I

2016-01-12

2016.35

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Cirkulär 15:42 och bilaga, Budgetföruttsättningar
för åren 2015-2019.
lämnat till KSO och tf ekonomichef.

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting

I

2016-01-12

Meddelande KS

CIRKULÄR

Cirkulär 15:44 samt bilaga 1-7, slutligt utfall av
2014 års kommunala fastighetsavgift samt
prognos för år 2015.
Lämnat till KSO, SBF och tf ekonomichef.

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting
Meddelande KS

2016.37

I

2016-01-12

2016.38

CIRKULÄR

Cirkulär 15:45, Utfall i utjämningssystemen 2016. Veronika Fredlund
Lämnat till socialförv.
Sveriges kommuner och landsting

I

2016-01-12

2016.41

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting

2016-01-12

2016.36

Cirkulär 15:41 Omsorgsprisindex (OPI) och
vårdprisindex (VPI)
Lämnat till KSO, tf ekonomichef och
personlaavdelningen.

Meddelande KS

CIRKULÄR

Cirkulär 15:46, Ny instansordning för va-mål.
Lämnat till KSO, BEAB och SBF.

Veronika Fredlund

Sveriges kommuner och landsting

U

Meddelande KS

CIRKULÄR

Sammanställd Lägesbild Borgholm 160111

Marie-Louise Johansson

2016-01-12
2015/271 133

KS meddelande
Flyktingsituationen 2015/2016

2016.44

I

Skrivelse från Regionförbundet i Kalmar län och
länets kommuner till Arbetsförmedlingens
generaldirektör Mikael Sjöberg, om nedläggning
av Arbetsförmedlingens kontor i Kalmar län.
Påskriven av Ilko Corkovic, KSO.

Veronika Fredlund
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2016-01-12

2016.46

Regionförbundet i Kalmar län

I

Meddelande KS

SKRIVELSE

Beslut från Förvaltningsrätten i Växjö som avslår
yrkandet om inhibition från Per Lublin.

Veronika Fredlund

2016-01-13

Förvaltningsrätten i Växjö

2015/221 298

Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Lokalförsörjning
2016.47

I

2016-01-13

Cirkulär 16:02, Kostnadsansvar för stödinsatser
avseende barn och ungdomar som är placerade
eller vistas i annan kommun.
Skickat till UBF och Socialförv.
Sveriges kommuner och landsting
Meddelande KS

2016.48

2016-01-13

Veronika Fredlund

I

CIRKULÄR

Sommarjobb till ungdomar i Skaka om projekt, 8 Veronika Fredlund
st sommarjobbare under 1 vecka, Skaka om står
för alla omkostnader. Skickat till Agneta Östberg
på AMA.
KUMULUS
Meddelande KS

E-POST
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2016.24

I

Undertecknat yttrande att kommunen motsätter
sig inhibition
Mailat till Förvaltningsräten 2016-01-11

Marie-Louise Johansson

2016-01-11
2015/221 298

DELEGERINGSBESLUT
Lokalförsörjning

2016.25

I

Grannyttrande Högsrum 5:112, Idrottsvägen 1C Veronika Fredlund

2016-01-11
2016/2 002

DELEGERINGSBESLUT
Grannyttranden 2016

2016.26

I

Grannyttrande Klinta 5:4, Köpingevägen 30

Veronika Fredlund

2016-01-11
2016/2 002

DELEGERINGSBESLUT
Grannyttranden 2016

2016.27

I

Grannyttrande Löttorp 4:12, Marknadsvägen 8

Veronika Fredlund

2016-01-11
2016/2 002

DELEGERINGSBESLUT
Grannyttranden 2016

2016.43

U

Avflyttning skrotbil - ELT612

Marie-Louise Johansson

2016-01-12
2016/5 002

DELEGERINGSBESLUT
Lokala trafikföreskrifter, transporttillstånd.
avflyttning fordon m m 2016

166076

K

BÖNAN PÅ HÖRNET yttrande om uteservering. Veronika Fredlund

2016-01-15

Yttrande

2016/6 002

Skickat till Hasse och Julia för synpunkter.

DELEGERINGSBESLUT
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2015-12-15

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2015-12-01
§ 410 Lägesrapport; Samverkansavtal fiberbredband och markavtal, IP-Only.
§ 411 Överenskommelse med Arbetsförmedlingen avseende Delegation för arbete till unga (Dua).
§ 412 Flytande ateljéer, utredning av arrangemang i samband med Borgholms
200- årsfirande.
§ 413 Remiss – yttrande över Gripen Gas yttrande i Mål 4954/14 och Mål
4955/14 LRF Sydost m fl ./. Bergsstaten m fl angående minerallagen (1991/45).
§ 414 Återrapportering; Kommunförrådets placering.
§ 415 Uteserveringspolicy för Borgholms stadskärna.
§ 416 Återrapportering; ev avtalsförändring Köpingbaden Solbergatäkten 1:1 och
Tings Ene 1:14.
§ 417 Anvisning av medel, samförläggning vägbelysning.
§ 418 Begäran om tilläggsbudget, infrastruktur 2016.
§ 419 Information; utsmyckning Borgholms innerstad.
§ 420 Ändring av principbeslut; Nedläggning av tomrör vid grävning/samförläggning på kommunal mark.
§ 421 Lokalförsörjning; Förtätning i arbetsförmedlingens lokaler, Höken 2.
§ 422 Granskningsrapport – personalpolitiken.
§ 423 Samverkan och samarbete i folkhälsofrågor.
§ 424 Uppföljnings- och avstämningsmöte, socialnämndens arbetsutskott.
§ 425 Återrapportering; Borgholm 200 år.
2015-12-08
§ 426 Information; Borgholms 200-årsjubileum.
§ 427 Information; Fryshuset.
§ 428 Projektgrupp Allaktivitetshus i Kulturhuset, Kronomagasinet.
§ 429 Uppföljnings- och avstämningsmöte, samhällsbyggnadsnämnden.
§ 430 Information; Kommunal.
§ 431 Fritt kaffe/te till kommunens personal.
§ 432 Upphandling – VA-material.
§ 433 Upphandling – Datormaterial inklusive tonerkassetter.
§ 434 Informationsskyltar; Hamnvägen och brygga söder om Robinson.
§ 435 Uppföljnings- och avstämningsmöte 2015, utbildningsnämnden.
§ 436 Cykelled Lundegård-Ormöga, underhåll av cykelleder.
§ 437 Färdigställande av asfaltering, Dovreviken.
§ 438 Avsiktsförklaring kommande skolskjutsupphandling KLT.
§ 408 Avsiktsförklaring fortsatt deltagande i Projekt Sydostpassagen samt
fortsatt medfinansiering.
§ 409 Skrivelse med synpunkter emot nedläggningen av Löttorps
Folktandvård.
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2015-12-17
§ 439 Information om beslut om rättelse vad gäller ackumulerat vinster inom VAkollektivet och inom renhållningskollektivet, särredovisning.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Inget möte

Borgholm Energi AB
2015-12-16
§ 330 Månadsuppföljning per den sista november 2015 3
§ 331 Projekt inköp och upphandling - delrapport 5
§ 332 Arrendeavgifter för sjöbodar m.m. 7
§ 333 Fastighetsfunktionen på Borgholm Energi AB 8
§ 334 Uthyrningspolicy för Borgholm Energi AB:s och Borgholms kommuns
bostadslägenheter 9
§ 335 A-huset, ev. försäljning eller ombyggnation 10
§ 336 Pågående och planerade VA-projekt 12
§ 337 Aktuella ärenden i VA-nämnden 13
§ 338 Vattenanslutningar enskilda företagare 14
§ 339 Larmberedskapen på vattenverken och reningsverken 15
§ 340 VD informerar 16
§ 341 Hamnutredning 17
§ 342 Rättelse av ackumulerade vinster inom VA-kollektivet och inom renhållningskollektivet 18
§ 343 Finansiering av sluttäckning av deponier 20
§ 344 Meddelanden 21
Borgholm Energi Elnät AB
2015-12-16

§ 171 Månadsuppföljning per den sista november 2015

