Sammanträdesprotokoll

sid

2 (21)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-27

159-172

Innehållsförteckning: (Klicka på paragrafen för att komma till den direkt)
§ 159

Ändring av dagordningen

§ 160

Handlingsplan Bredbandsstöd

§ 161

Information från verksamheten,

§ 162

Information integrationsverksamheten.

§ 163

Revidering av delegationsordning personalfrågor.

§ 164

Budgetuppföljning augusti 2016.

§ 165

Eventuell övergång till läsplattor.

§ 166

Erbjudande om kostnadsfri utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland.

§ 167

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst

§ 168

Ansökan om § 37a-medel samt medfinansiering.

§ 169

Begäran om delegation för komplettering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun.

§ 170

Instiftande av utmärkelsen Ölandsglöd.

§ 171

Avslut av ärende; Borgholm 2.0 – vision för långsiktig tillväxt för BorgholmKöpingsvik.

§ 172

Meddelanden och delegationsbeslut.

_____________________________

§ 159
Ändring av dagordningen
Ordförande Ilko Corkovic (S) meddelar följande ändring av dagordningen:
- ärende 4 behandlas först.
- ärende 10 ändring av rubriken
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ovanstående ändringar.
_____________________________
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§ 160

Dnr 2016/45-045 KS

Handlingsplan Bredbandsstöd
Kommunstyrelsen beviljade 2016-03-22 § 59 maximalt 60 tkr till förstudie
för att ge kommunledningen ett verktyg som bidrar till att bredbandsstrategins
mål uppnås och som underlättar för andra aktörer att verka i samma riktning.
Sedan i maj 2016 har kommunen drivit projektet med uppgift att ta fram ett
förslag till Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun. Förslaget
har varit på remiss och är nu klart och överlämnat till kommunledningen inför
antagande.
I handlingsplanen föreslås totalt 16 åtgärder som ska bidra till att målet med
bredbandsutbyggnaden i kommunen nås. Några av åtgärderna som föreslås
är:
• att utse en bredbandssamordnare med uppgift att systematiskt utveckla,
driva och följa upp kommunens insatser för bredbandsutbyggnad.
• att etablera en funktion som kommunikatör som kan skapa enkel åtkomst
till information både internt inom kommunen och externt till medborgarna.
• att avsätta pengar så att åtgärder kan genomföras.
• att ansluta samtliga kommunens fastigheter och hamnar till fibernät.
• att formulera och kommunicera långsiktiga mål med bredbandsutbyggnaden utgående från nytta för enskilda, näringsliv och Borgholms kommun i
stort.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-09-06 § 303 kommunstyrelsen
att godkänna handlingsplanen.
att inarbeta medel för föreslagna åtgärder i budget 2017.
Vid dagens sammanträde redogör projektledare Torbjörn Cederholm för projektet och överlämnar projektrapporten utifrån § 59/16. Projektledaren redogör för handlingsplanen och framhåller vikten av att kommunen fastställer
mål utifrån planen och på vilket sätt dessa kan påverka möjligheten att bo
och påverka i kommunen.
Ledamöterna får tillfälle att ställa frågor som besvaras av projektledaren och
IT-chef Niklas Palmqvist.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar

Justerandes sign

att

godkänna projektets leverans.

att

tillstyrka handlingsplanen i sin helhet.

att

utse kommunchefen som ansvarig för uppföljning av projektets effektmål.
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inarbeta medel för i handlingsplanen föreslagna åtgärder i budget
2017.

_____________________________

§ 161
Information från verksamheten,
T f kommunchef Lars-Gunnar Fagerberg informerar om:
- besök från Habo kommun 16 september där både politiker och tjänstemän
deltog.
- att mex-handläggare Kristian Sjövall börjar sin anställning på kommunledningskontoret 3 oktober.
- invigning av Runstens förskola och förskolan Fyrtornet (Parkvillan)
- kommande möte med Löttorps vägförening med anledning av inkommen
skrivelse med begäran om åtgärder.
Ordförande Ilko Corkovic (S) informerar om:
- att utbildningsnämndens ordförande har avsagt sig uppdraget och att socialdemokraterna kommer att nominera Lennart Andersson som ledamot
och ordförande i utbildningsnämnden.
- att kommunledningen har agerat i den uppkomna situationen på utbildningsförvaltningen.
IT-chef Niklas Palmqvist informerar om framtaget förslag till gemensam etjänsteplattform som blev resultatet från det e-tjänsteutvecklingsprojekt som
kommunen medfinansierat i enlighet med beslut i kommunstyrelsen
§ 211/15. Det nu framtagna förslaget kommer att behandlas politiskt vid
nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen.
_____________________________

§ 162

Dnr 2015/271-133 KS

Information integrationsverksamheten.
Integrationssamordnare Eva Karlström informerar om kommunens integrationsverksamhet.
Verksamheten består av samordnare 100 %, handläggare 100 % samt assistent 25 %.
Enheten tar emot personer via Arbetsförmedlingen och Migrationsverket enligt följande kriterier (2017-01-01 endast från Migrationsverket):
Justerandes sign
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- PUT (permanent uppehållstillstånd)
- TUT (tillfälligt uppehållstillstånd)
- KVOT (direkt in i Sverige via UNHCR, alla kringkostnader återsöks från
Migrationsverket)
- Gymnasiestuderande 18-21 år (kostnaden för ekonomiskt bistånd återsöks under gymnasiestudierna).
Kommunen får en schablonsumma för mottagning, 2016 var den 221 500
kronor. Därefter får kommunen 125 000 kronor för varje mottagen person (78
200 för personer över 65 år), ersättningen betalas ut under en tvåårsperiod.
- Mottagning 2015 – 80 personer
- Fastställt kommuntal Länsstyrelsen 2016 - 45 personer varav 19 på anvisning.
- Verkligheten 2016 – innan oktobers utgång 81 varav 35 på anvisning fördelat på 35 hushåll, varav 14 barnfamiljer.
Samverkansavtal (LÖK) mellan Arbetsförmedlingen, Borgholms kommun och
Ölands gymnasium klart i juni.
Avtalet styr arbetet med nyanlända i etableringen och ett antal indikatorer
mäts regelbundet.
Praktikplatser anordnas alltid via avtal med Arbetsförmedlingen, uppföljning
när platsen är i kommunal verksamhet görs av Arbetsmarknadsavdelningen.
Externa platser följs upp av Arbetsförmedlingen.
Just nu är 213 personer (inkl barn) inskrivna i integrationsenhetens system.
Dessa arbetas det aktivt med och dokumenteras händelser runt.
- Vuxna med etableringsplan – 84 personer (några saknar fortfarande plan
från Arbetsförmedlingen)
- 4 personer i praktik, 13 personer i arbete.
- 50 % arbetade eller studerade 90 dagar efter utträde ur etableringen (juli).
Samma siffra för riket 30 %.
Ett problem för enheten är att hitta bostäder då de måste förlita sig på privata
aktörer och enskilda fastighetsägare. Det är svårt när nyanlända hittar egna
kontrakt bara över vintern och blir bostadslösa till sommaren. Har ständigt
familjer/personer som vill stanna kvar i kommunen (just nu åtta hushåll varav
övervägande barnfamiljer), men tyvärr så kan enheten inte erbjuda bostad till
alla som önskar.
I dagsläget finns 41 förstahandskontrakt som enheten hyr ut till nyanlända,
vilket har varit enda framkomliga vägen att hitta boende. KLT:s busstider och
linjesträckning räcker inte till för att kunna bosätta fullt ut på östra sidan och
norrut, förändringar behövs!
Vidare informeras om
- Projekt med Länsstyrelsen i Kalmar län som är igång fram till årsskiftet
§ 37 Ökad mottagning och förbättrad integration, Mörbylånga projektägare
(2014-2016).
Justerandes sign
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- Förberedda ansökningar:
§ 37 a Samordning av insatser för asylsökande, samverkanspart Norra
Ölands pastorat-NÖPS
§ 37 – Intern samverkan med socialtjänsten som samverkanspart, utbildningsförvaltningen involveras i arbetet men är inte sökande samverkanspart. Socialnämnden har ställt sig positiva till ansökan.
- enhetens operativa arbete.
- Fadderverksamheten.
- Tolkning – arabiska, kurdiska. Enhetens assistent arbetar med tolkning på
drop-in, bokade möten och översätter informationsmaterial samt lämnar
meddelande till deltagare. På övriga språk används oftast telefontolk.
Kommunstyrelsen tackar för informationen.
_____________________________

§ 163

Dnr 2016/181-002 KS

Revidering av delegationsordning personalfrågor.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-10-06 § 346
att delegationsordningen vad gäller personalfrågor ska ses över.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-09-06 § 300 kommunstyrelsen
att anta reviderad delegationsordning för personalfrågor

Vid dagens sammanträde redogör HR-chef Ann Nilsson för reviderad delegationsordning. Revideringen är gjord för att säkra anställningsförfarandet
och ska efter antagande implementeras i ledningsgruppen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

anta reviderad delegationsordning för personalfrågor.

Deltagande
Per Lubln (nÖP) deltar inte i beslutet.
_____________________________
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Dnr 2016/8-042 KS

Budgetuppföljning augusti 2016.
Controller Mattias Sundman redogör för budgetuppföljning för augusti månad
för kommunen totalt.
Resultatet uppgår till plus 58,4 mkr efter åtta månader. Det som återstår är faktiska sifforna för pensionsskuld och semesterlöneskuld. Driftsredovisningen är
positiv för perioden. Likviditeten är avsevärt bättre för perioden än föregående
år då kommunen i slutet av 2015 tog emot likvida medel för flyktingar och nyanlända barn och ungdomar 59 mkr.
Efter augusti uppvisar driftredovisningen ett överskott på 32 710 tkr. Övriga
nämnder, socialnämnden och bostadsanpassning är de nämnder som går med
underskott. Kommunstyrelsen, Borgholms slott, utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden bidrar med överskott för perioden.
Likviditeten
Medelsaldot på kommunens checkräkningskredit uppgår till 64 mkr. Medelsaldot under augusti har förbättrats med 3 mkr jämförelse med föregående månad.
Inbetalningar i form av flyktingpengar 59 mkr i slutet av december 2015 hade en
positiv inverkan på medelsaldot av ingången 2016. Prognosen för likviditeten
beräknas uppgå till 43 mkr vid årets slut.
Investeringar
De budgeterade investeringarna enligt kommunfullmäktige uppgår till 32,7 mkr
under 2016. Under året har det skett ändringar i investeringsbudgeten. Enligt
beslut § 171/17 KS överförs investeringsbudget från 2015 om totalt 7 213 tkr.
Enligt beslut § 7/16 KF tilläggsbudgeterades en samförläggning av gatubelysning om 1 000 tkr. Det senast beslutet är § 121/16 KF för tilläggsbudget avseende arbetsmiljöåtgärder i Köpings skolkök om 700 tkr. Den nya beslutade investeringsramen är således 41 648 tkr.
Till och med augusti är ca 16,6 mkr av total investeringsbudget utnyttjad.
Vidare återrapporteras uppdrag enligt KS § 122/16 gällande hur avsatta medel
till resursjobb använts och korrigering gällande personalkostnader kommunledningskonoret.
Beslut
Kommunstyrelsen lägger budgetuppföljningen till handlingarna.
_____________________________
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Dnr 2016/90-006 KS

Eventuell övergång till läsplattor.
Vid kommunstyrelsens arbetstutskotts sammanträde 2016-04-05 lyfte kommunledningskontoret frågan om inköp av läsplattor till ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.
I Borgholms kommun har kallelse skickats digitalt i ett antal år. Förutom digital kallelse kopieras pappersexemplar upp inför varje sammanträde och ledamöter och ersättare får första sidan av kallelsen skickad till sig som påminnelse om sammanträdet och en del ledamöter som så begär får pappersexemplar skickade via ordinarie post.
Inköp av läsplattor skulle förutom utveckling av kompetens och effektivisering,
även minska miljöpåverkan och på sikt minska porto- och papperskostnad.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-04-05 § 122 kommunstyrelsen
att gå över till läsplattor avseende kallelser och sammanträden i kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott, kommunstyrelsen
samt kommunfullmäktige.
att uppdra till IT-chef Niklas Palmqvist att upprätta kostnadsförslag på inköp
av läsplattor till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
samt ett antal extra läsplattor till tjänstgörande ersättare.
Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-26 § 90
att ställa sig positiv till att gå över till läsplattor avseende kallelser och sammanträden i kommunstyrelsens arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige, innan slutligt beslut
fattas ska kostnadsutredning presenteras
att uppdra till IT-chef Niklas Palmqvist att upprätta kostnadsförslag på inköp
av läsplattor till ledamöterna i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
samt ett antal extra läsplattor till tjänstgörande ersättare samt utbildningskostnad.
I tjänsteskrivelse 2016-08-17 redovisar IT-chef Niklas Palmqvist uppdraget.
Av skrivelsen framkommer att förutom enhetskostnad tillkommer kostnader
för:
- Infrastruktur i Stadshuset
- Support
- Distribution / dokumenthanteringssystem
Enligt tidigare diskussion ska inte hänsyn tas till om politiker har tillgång till
WiFi-nätverk hemma. Enheterna utrustas inte med möjlighet till 3G/4G.
Kostnaderna för ett system till distribution och dokumenthantering räknar vi
inte med i ett första skede. Idag distribueras handlingarna via länk i mail.
Detta kan vi fortsätta med.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

9 (21)

KOMMUNSTYRELSEN
Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-27

159-172

För att surfplattorna ska fungera i Tingsalen krävs två accesspunkter;
- kostnad 20 000 kr inkl montering och nätverksdragning.
Om täckning önskas i hela kommunhuset kan vi behöva komplettera med ytterligare accesspunkter;
- kostnad 10 000 kr/st inkl montering och nätverksdragning.
Support kommer behövas kring varje möte och kallelse. Uppskattningsvis
krävs det 30 timmar/månad (120 000kr/år) till detta och då ingår utbildning.
Om vi köper ett system för distribution och möteshantering kan utbildningen
köpas av vald leverantör.
Vi räknar med att behöva köpa in 40 enheter som kommer behöva bytas ut
om 4 år.
Enhet alternativ 1
Ipad Air 2 – 3 510kr
Skydd/väska – 300kr
40 x 3810 = 152 400kr
Managering – 500 kr/år
40 x 500 = 20 000 kr/år, 80 000kr på fyra år.
Enhet alternativ 2
Lenovo Tab 2 – 2 159kr
Skydd/väska – 300kr
40 x 2459 = 98 360kr
Managering – 250 kr/enhet
Till denna kostnad tillkommer kostnader för accesspunkter.
Konsekvensanalys
Att gå över till läsplattor är ingen besparing i sig. En läsplatta skulle dock ge
andra möjligheter, bättre kartmaterial och annat material som är svårt att
skriva ut.
Två alternativ till läsplattor föreslås till nedanstående kostnad:
Alt 1 – IOS (Ipad)
Inköp – 172 400 kronor
Årskostnad – 140 000 kronor
Alt 2 – Android
Inköp – 138 360 kronor
Årskostnad – 120 000 kronor
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnade 2016-08-23 § 286 ärendet
till kommunstyrelsen för ställningstagande utan förslag på beslut.

Vid dagens sammanträde redogör IT-chef Niklas Palmqvist för ärendet.

Justerandes sign
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Yrkanden
Stig Bertilsson (C), Marcel van Luijn (M) och Peder Svensson (C) yrkar bifall
till införskaffande av läsplattor.
Annette Hemlin (FÖL) och Inger Sundbom (S) yrkar avslag på införskaffande.
Ordföranden konstaterara att det finns två förslag till beslut; bifall till införskaffande och avslag på införskaffande, vilka ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen vill avslå
införskaffande av läsplattor.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som inte vill införskaffa
läsplattor röstar ja. Den som vill införskaffa läsplattor röstar nej.
Ja – 7
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Per Lublin (nÖP)
Jan-Olof Forslund (S)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Nej – 3
Marcel van Luijn (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)

Avstår – 1
Thomas Johnsson (M)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja mot 3 nej och 1 avstår
att

inte införskaffa några läsplattor till ledamöterna i kommunstyrelsens
arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott, kommunstyrelsen samt
kommunfullmäktige.

_____________________________

§ 166

Dnr 2016/191-106 ks

Erbjudande om kostnadsfri utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland.
Ölands Kommunalförbund har efter förslag i inkommen skrivelse påbörjat beredning gällande en förstudie Öland – en kommun. Ordföranden har tillsammans med vice ordföranden varit i kontakt med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) gällande villkoren för en förstudie.
Det finns redan i dag två utredningsmaterial tillgängliga i medlemskommunerna Borgholm och Mörbylånga; SWECO:s utredning 2008 inför folkomröstningen 2009 och Björn Sundströms framtidsstudie från 2012.
Justerandes sign
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SKL erbjuder i skrivelse 2016-08-24 Ölands Kommunalförbund att kostnadsfritt utreda förutsättningarna för kommunsammanslagning på Öland.
Ölands Kommunalförbunds ordförande Henrik Yngvesson anser att de båda
kommunstyrelserna bör fatta beslut om att genomföra studien även om erbjudandet är gratis.

Uppdragets inriktning
Studien kommer att undersöka konsekvenserna av en kommunsammanslagning mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner utifrån olika scenarier.
Syftet är att utreda om en sammanslagning skulle uppfylla lagstiftningens
krav på bestående fördel, som krävs för att indelningsändring ska kunna
komma till stånd.
Studien kommer att utgå från två olika befolkningsscenarier, dels från SCB:s
befolkningsprognos 2035, dels från Kommuninvests befolkningsprognos, vilken utgår från SCB:s prognos, men antar att nyanlända flyktingar i betydligt
större utsträckning flyttar från landsbygdskommuner.
Studien kommer att belysa de övergripande konsekvenserna av en kommunsammanslagning mellan Borgholms och Mörbylånga kommuner. Särskilt viktiga är konsekvenserna för vissa verksamheter, ekonomi, personal- och
kompetensförsörjningen och demokrati. En bedömning kommer också att göras av hur kommunernas strategiska förmåga påverkas.
Verksamhetsanalysen kommer att inriktas på de kostnadstunga verksamheterna utifrån de två olika befolkningsprognoserna. Det kan bli tal om att, efter
samråd med förvaltningen i de båda kommunerna, modellera med olika scenarier beträffande antal enheter på utbildningsområdet, inom äldreomsorgen
och andra centrala verksamheter. Scenarierna kommer att kostnadsuppskattas.
Intäktsberäkningen kommer bestå av en prognos av hur skatteintäkter och
utjämningsbidrag kommer att utvecklas utifrån SCB:s respektive Kommuninvests befolkningsprognoser. Framtida skattesatser utifrån de olika scenarierna kommer, så långt det är möjligt, att beräknas.
Beträffande personal- och kompetensförsörjningen kommer SKL, om möjligt,
att använda sig av förbundets personalstatistiska databas samt i tillämpliga
delar av den personalrekryteringsmodell som SKL tidigare utvecklat.
Demokratiavsnittet kommer bland annat beskriva skillnaderna mellan att vara
två enskilda kommuner med omfattande interkommunal samverkan eller att
vara en sammanslagen kommun med möjligen en annan representativitet.
Villkor
SKL åtar sig att kostnadsfritt ta fram underlaget. SKL kommer att äga materialet.
Justerandes sign
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Borgholm och Mörbylånga kommuner åtar sig att hjälpa utredningen med erforderligt underlag som inte finns tillgängligt i offentliga register eller i SKL:s
egna databaser, samt biträder i de olika scenarierna kring hur skolorganisation och äldreomsorgsorganisationen bör utformas. Denna informationsinhämtning sker lämpligen genom både intervjuer och andra kontakter.
Tidplan och utformning
Under förutsättning att uppdraget kan påbörjas i september 2016 kommer
uppdraget att slutredovisas i hösten-vintern 2016-2017.
Materialet presenteras i en internrapport samt en presentation för de båda
kommunerna.
Medverkande
Uppdraget kommer att genomföras av en arbetsgrupp från SKL med bland
annat Anders Folkesson, projektledare, och Bengt Olof Knutsson.

Yrkanden
Sune Axelsson (S), Marcel van Luijn (M), Stig Bertilsson (C) yrkar bifall till att
låta genomföra utredningen.
Per Lublin (nÖP) yrkar avslag på erbjudandet.
Sofie Loirendal (FÖL) yrkar bifall till att låta genomföra utredningen med tilllägget att övergripande fokus för utredningen ska vara ”Vad blir bättre för
kommuninvånarna”.

Ordföranden konstarerar att det finns två förslag till beslut: bifall och avslag
att anta erbjudandet samt ett tilläggsyrkande om utredningens fokus, vilka
ska ställas under proposition.
Proposition
Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunstyrelsen bifaller att
låta genomföra utredningen.
Omröstning begärs
Följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller att låta genomföra utredningen röstar ja. Den som inte vill låta genomföra utredningen röstar nej.
Ja – 10
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Thomas Johnsson (M)
Stig Bertilsson (C)
Justerandes sign

Nej – 1
Per Lublin (nÖP)
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Peder Svensson (C)
Jan-Olof Forslund (S)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)
Därmed bifalls att låta genomföra utredningen.

Proposition – tillägg
Vid propositionsställandet på Loirendals tilläggsyrkande finner ordföranden
att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Omröstning begärs
följande omröstningsproposition godkänns Den som bifaller tilläggsyrkandet
röstar ja. Den som avslår tilläggsyrkandet röstar nej.
Ja – 9
Ilko Corkovic (S)
Sofie Loirendal (FÖL)
Annette Hemlin (FÖL)
Marcel van Luijn (M)
Stig Bertilsson (C)
Peder Svensson (C)
Jan-Olof Forslund (S)
Sune Axelsson (S)
Inger Sundbom (S)

Avstår - 2
Thomas Johnsson (M)
Per Lublin (nÖP)

Tilläggsyrkandet bifalls därmed.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna att låta SKL kostnadsfritt genomföra utredning av förutsättningar för kommunsammanslagning på Öland.

att

Borgholms kommun anser att utredningen ska genomföras med tillägget att övergripande fokus för utredningen ska vara ”Vad blir bättre
för kommuninvånarna”.

Reservation
Per Lublin (nÖP) (BILAGA 1)
_____________________________
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Dnr 2016/172-106 KS

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en
mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har via ett brev daterat 2016-06-10
till samtliga kommuner i landet aviserat en förändring av finansiering för det
nationella stödet till utveckling för en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst. Stimulansmedel från staten upphör vid årsskiftet. Kommunernas ställningstaganden ska meddelas senast 30 september 2016.
Styrelsen för SKL beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-10
att rekommendera kommunerna att tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad
och jämlik socialtjänst.
att under 2017-2018 utreda vidare och förankra i kommuner och landsting
framtida finansiering av nationell stödfunktion.
Av skrivningen framgår att den statliga finansieringen av aktiviteter bedrivna
av SKL på nationell nivå som syftar till att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst upphör efter 2016. Detta gäller bland
annat stödet till utvecklingen av de regionala samverkans- och stödstrukturerna, regionala utvecklingsledare, utvecklingen av gemensamma programråd tillsammans med hälso- och sjukvården och utvecklingsstöd till den
Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten
(NSK-S). För fortsatt utvecklingsstöd på nationell nivå behöver finansieringen
av en stödfunktion på SKL säkras efter 2016.
Genom fortsatt samarbete på nationell nivå underlättas det kommunala arbetet för utveckling av en evidensbaserad praktik. Programråden underlättar
bland annat utveckling av kunskap och spridning och implementering av
nationella kunskapsstöd. Kommunernas medverkan i NSK-S bidrar till att
lokala behov på ett systematiskt sätt når de statliga myndigheterna.
I tjänsteskrivelse 2016-08-15 föreslår socialchef Ewa Ekman att kommunen
ställer sig bakom SKL:s rekommendation
Bedömning
I brevet rekommenderas samtliga kommuner att fr o m 2017 tillsammans
finansiera en nationell stödfunktion samt att 2017-2018 utreda och förankra
en framtida finansiering. Bifogat brevet finns en finansieringstabell, där det
framgår att det är 3 000 kr som Borgholms kommun förväntas bidra med
2017.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-08-23 § 289 kommunstyrelsen
att ingå som medfinansiär i den nationella stödfunktionen om 3 000 kronor.
Medel anvisas inom socialnämndens budgetram.
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Ordföranden konstaterar att endast arbetsutskottets förslag finns för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

ingå som medfinansiär i den nationella stödfunktionen om 3 000 kronor. Medel anvisas inom socialnämndens budgetram.

_____________________________

§ 168

Dnr 2016/179-133 KS

Ansökan om § 37a-medel, samt medfinansiering.
Länsstyrelserna utlyser 2016-08-24 möjlighet för kommunerna att söka
§ 37a-medel – ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter.
I tjänsteskrivelse 2016-09-12 föreslår integrationssamordnare Eva Karlström
att kommunen ansöker om medel och finansierar projektet.
Av skrivelsen framgår att många människor bor i Migrationsverkets asylboenden i Borgholms kommun. Kommunens arbetsmarknadsavdelning bosätter
också ett ökande antal personer/familjer i kommunen efter uppehållstillstånd.
Många ideella insatser görs för att skapa sysselsättning, samla in kläder,
undervisa i svenska, skapa mötesplatser och mycket mer. Sedan våren/sommaren 2016 har en integrationssamverkansenhet skapats för att året ut arbeta med insatser för asylsökande. Tanken med projektet är att vidareutveckla dessa insatser och hitta metoder för god integration och snabbare väg
in i arbetslivet för att implementera i ordinarie verksamhet.
Att samordna insatserna har redan visat sig vara uppskattat av idéburna och
ideella aktörer. I och med Länsstyrelsens utlysande av § 37a-medel riktade
just till detta ändamål finns möjlighet att arbeta framåtsyftande. Utlysta medel
ska sökas senast 2016-10-07.
Tanken med att söka projektmedel är att efter projektets slut ha skapat ett
nätverk med en samordnande länk i arbetet med att göra vardagen meningsfull för dem som väntar på uppehållstillstånd. Arbetet gynnar även de som
väljer att bosätta sig i vår kommun då integrationen kan starta i tidigare
skede. Samordningen är tänkt att ligga inom kommunal verksamhet. Projekttiden i ansökan är 2017-01-01 – 2018-06-30.
För att beviljas medel från Länsstyrelsen är kravet medfinansiering. Kontakt
är tagen med Norra Ölands pastorat som samverkanspart och medfinansiär
gällande lokaler och vissa personaltimmar.
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Finansieringen av projektet ska täcka lönekostnader samt lönebikostnader
för en projektledare på 100 %, materialkostnader, aktiviteter samt resekostnader. Medfinansieringen för Borgholms kommun gemensamt med Ölands
Norra pastorat uppgår till 416 925 kr fördelat under tiden 2017-01-01 – 201806-30, merparten av medfinansieringen sker i form av ordinarie personals
arbete.
Arbetsgivaransvaret ska under projekttiden ligga på Borgholms kommun för
att efter projekttiden avslutas.
Konsekvensanalys
Om arbete med att samordna insatser inte formaliseras är risken stor att engagemanget hos dem som arbetar ideellt minskar. Resultatet av det kan bli
att många människor saknar meningsfull sysselsättning vilket kan leda till att
deras psykiska hälsa och möjligheten till integration försämras. Vägen ut i
arbete vid bosättning blir vid en passiv asyltid lång. Det är därför av största
vikt att arbeta med tidiga insatser i integrationen av nyanlända i kommunen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-09-13 § 328
att ansöka om § 37a-medel hos Länsstyrelsen, med Norra Ölands pastorat
som samverkanspart, för att vidareutveckla insatser riktade till asylsökande.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-09-13 § 328 kommunstyrelsen.
att bevilja medfinansiering i projektet med 416 925 kr, under förutsättning att
projektmedel tilldelas från Länsstyrelsen.
att anvisa medel i 2017 års budget.

Yrkanden
Inger Sundbom (S) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden konstaterar att det endast finns bifallsyrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

godkänna ansökan om § 37a-medel hos Länsstyrelsen, med Norra
Ölands pastorat som samverkanspart, för att vidareutveckla insatser
riktade till asylsökande.

att

bevilja medfinansiering i projektet med 416 925 kr, under förutsättning
att projektmedel tilldelas från Länsstyrelsen.

att

anvisa medel i 2017 års budget.

_____________________________
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

sid

17 (21)

KOMMUNSTYRELSEN

§ 169

Sammanträdesdatum

Paragrafer

2016-09-27

159-172

Dnr 2016/168-344 KS

Begäran om delegation för komplettering av verksamhetsområden för
vattentjänster i Borgholms kommun.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2016-08-25 § 179 kommunfullmäktige
att lämna delegation till samhällsbyggnadsnämnden för kompletteringar av nya
fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområden för vatten och avlopp, som skyndsamt har behov av vattentjänster (kommunalt vatten och/
eller avlopp).
Samhällsbyggnadsnämndens sammanfattning av ärendet
Enligt § 164 vid samhällsbyggnadsnämndens (SBN) sammanträde 2016-06-30
bestämdes att SBN ska föreslå att få delegation av kommunfullmäktige (KF) för
att kunna ta beslut för komplettering av verksamhetsområde (VO) inom Borgholms kommun för enstaka fastigheter om den skyndsamt är i behov av vattentjänster i områden där det redan är beslutat om respektive vattentjänst (vatten,
avlopp och/eller dagvatten).
Samhällsbyggnadsnämndens motivering av beslutet
Vissa fastighetsägare färdigställer sin byggnation snabbt och vill därför också
snabbt kunna ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp. Då KF´s revidering
av verksamhetsområdena endast görs en gång per år, kan dessa fastigheter
komma i kläm mellan dessa revideringar. Syftet med denna delegation är att
snabbare kunna lägga till dessa kompletterande nya fastigheter i områden där
det redan finns befintliga verksamhetsområden (kommunalt vatten och/eller avlopp).
Av tjänsteskrivelse till samhällsbyggnadsnämnden framgår att en gång om året
beslutar samhällsbyggnadsnämnden om vilka nya fastigheter som ska ingå i
verksamhetsområde (VO) för vattentjänsterna vatten, avlopp och dagvatten.
Samhällsbyggnadsnämndens beslut lämnas sedan vidare till kommunfullmäktige
för antagande.
Då denna revidering av verksamhetsområdena endast görs en gång per år kan
det i något enstaka fall hända att en fastighetsägare hinner slutföra sin byggnation snabbare än vad som bedöms vara den generella byggnadstiden och därmed behöver få anslutning till vattentjänsterna snabbare.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige lämnar delegation till samhällsbyggnadsnämnden att kunna ta beslut för att lägga till enstaka
fastigheter som skyndsamt är i behov av vattentjänster i områden där det redan
är beslutat om respektive vattentjänst. När det gäller beslut om nya områden som
inte tidigare har varit verksamhetsområde, eller större förändringar, skjuts dessa
till den årliga revideringen av kommunens verksamhetsområden via samhällsbyggnadsnämnden och som sedan antas i kommunfullmäktige.
Utbyggnation av kommunalt vatten och avlopp till beslutade fastigheter sköts som
på vanligt sätt inom VA-kollektivet (BEAB).
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Information om behov av vattentjänster och sammanhållen bebyggelse
I ett område där kommunala vattentjänster bedrivs, ska verksamhetsområde finnas upprättat. Sedan tidigare finns ett antal verksamhetsområden i Borgholms
kommun. Verksamhetsområde för vattentjänster (VO) innebär en skyldighet för
huvudmannen att ansluta de fastigheter som ingår i detta och tillgodose behovet
för respektive tjänst som finns att tillgå; dricksvatten (V), spillvatten (S) och/eller
dagvatten (Df resp. Dg).
Verksamhetsområdena skall hållas uppdaterade och revideras kontinuerligt när
nya fastigheter eller områden ansluts. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och om nya fastigheter ska ingå i VO genom utökning.
Samtliga fastigheter skall vara angivna med fastighetsbeteckning och kartbild
över aktuellt VO samt vilken vattentjänst som avses.
Kommunen är skyldig att ordna vattentjänster där det med hänsyn till människors
hälsa eller miljön behöver ordnas vatten- eller avloppsförsörjning i ett större
sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse. Det är när först när
behovet av vattentjänster uppstår på en fastighet (inom större sammanhang) som
fastigheten ska tas med i verksamhetsområdet. Dvs det är först när fastighetsägaren har fått bygglov godkänt som behovet av vattentjänster uppstår. En fastighet som avstyckas efter endast förhandsbesked kanske aldrig kommer bebyggas, och om då kommunen ska bygga ut vattentjänster till även dessa tomma
avstyckningar leder det till stora onödiga kostnader för grävning och ledningar
som aldrig kommer att användas.
(Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

Yrkanden
Sune Axelsson (S) och Thomas Johnsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

ge samhällsbyggnadsnämndens delegation för kompletteringar av
nya fastigheter i anslutning till befintliga verksamhetsområde för vatten och avlopp som skyndsamt har behov av vattentjänster.

_____________________________

§ 170

Dnr 2016/70-867 KS

Instiftande av utmärkelsen Ölandsglöd.
Framtid Öland föreslår i e-post 2016-03-18 att Borgholms kommun instiftar
ett pris/utmärkelse för att lyfta fram personer som bidrar till att skapa en positiv anda.
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Förslaget är att Ölandsglöds-utmärkelsen skulle vara en symbol för att främja
och uppmärksamma personer eller projekt som bidrar till en positiv anda för
att leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun
antagna vision Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kom-mun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.
Priset skulle bestå av en symbol och en prissumma och utses av en jury.
Själva prissymbolen ska tas fram tillsammans med en lokal hantverkare/
designer.
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrog 2016-04-05 § 100 till kommunledningskontoret
att ta fram kriterier för utmärkelsen enligt förslaget inför kommande beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vidare kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige
att instifta utmärkelsen Ölandsglöd.
att anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol.
I tjänsteskrivelse 2016-07-01 presenteras framtaget förslag på kriterier.
Under kommunstyrelsens arbetstutskotts sammanträde 2016-09-06 diskuterades kriterierna som komplettererades med att utmärkelsen inte behöver
delas ut årligen om ingen lämplig kandidat utsetts.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-09-06 § 304 kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
att instifta utmärkelsen Ölandsglöd.
att anta följande kriterier för utmärkelsen Ölandsglöd
• Borgholms kommun delar årligen ut utmärkelsen Ölandsglöd. Om
ingen lämplig kandidat finns att utse något år, delas utmärkelsen inte
ut.
• Ölandsglöds-utmärkelsen är en symbol för att främja och uppmärksamma personer eller projekt som bidragit till en positiv anda för att
leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun antagna vision: Med gemensamma krafter utvecklar vi hela
Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden.
• Ölandsglöd kan delas ut till enskild person, grupp, organisation, förening eller företag i Borgholms kommun eller med nära anknytning till
kommunen eller Öland.
• Borgholms kommun kommer genom annonsering under hösten att
uppmana allmänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska
erhålla utmärkelsen Ölandsglöd.
• Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och näringslivsutvecklare utser pristagare.
• Ölandsglöds-utmärkelsen delas ut vid lämpligt tillfälle under våren.
att anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol.
att uppdra till kommunledningskontoret att låta ta fram prissymbolen.
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Ordföranden konstaterar att endast arbetsutskottets förslag finns för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att

instifta utmärkelsen Ölandsglöd.

att

anta följande kriterier för utmärkelsen Ölandsglöd
• Borgholms kommun delar årligen ut utmärkelsen Ölandsglöd. Om
ingen lämplig kandidat finns att utse något år, delas utmärkelsen
inte ut.
• Ölandsglöds-utmärkelsen är en symbol för att främja och uppmärksamma personer eller projekt som bidragit till en positiv anda
för att leva, verka, bo och besöka Öland och som stödjer Borgholms kommun antagna vision: Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu
och för framtiden.
• Ölandsglöd kan delas ut till enskild person, grupp, organisation,
förening eller företag i Borgholms kommun eller med nära anknytning till kommunen eller Öland.
• Borgholms kommun kommer genom annonsering under hösten att
uppmana allmänheten att lämna förslag på vem eller vilka som ska
erhålla utmärkelsen Ölandsglöd.
• Kommunfullmäktiges presidium, kommunchef och näringslivsutvecklare utser pristagare.
• Ölandsglöds-utmärkelsen delas ut vid lämpligt tillfälle under våren.

att

anvisa 10 000 kronor årligen till utmärkelsen; prissumma och prissymbol.

att

uppdra till kommunledningskontoret att låta ta fram prissymbolen.

_____________________________

§ 171

Dnr 2014/164-011 KS

Avslut av ärende; Borgholm 2.0 – vision för långsiktig tillväxt för Borgholm-Köpingsvik.
I tjänsteskrivelse 2016-08-31 föreslår kommunledningskontoret att ärendet
avslutas från vidare handläggning om inte kommunledningen vill annat.
Av skrivelsen framgår att dåvarande kommunstyrelseordföranden föreslog i
skrivelse 2014-07-08 att kommunstyrelsen ger näringslivsutvecklaren i uppdrag att påbörja och leda arbete med vision, mål och strategier för Borgholm
2.0, arbetet ska ske tillsammans med företag och föreningsliv.
Justerandes sign
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Skrivelsen beskriver att
- det händer mycket spännande runt staden Borgholm.
- många företagare och enskilda investerar/söker möjlighet att investera
- området Borgholm-Köpingsvik är oerhört viktigt för service och tjänster för
alla i hela kommunen.
- det behövs fler lägenheter för att möjliggöra fler invånare.
- en stark handel, restaurang och hotellnäring i Borgholm-Köpingsvik skapar arbetstillfällen för landsbygden.
Kommunstyrelsen uppdrog 2014-08-26 § 113 till näringslivsutvecklaren i enlighet med skrivelsen.
Sedan kommunstyrelsens uppdrag har ett flertal projekt bidragit till arbetet
med vision, mål och strategier inom nämnda områden.
- Nya mål och visioner är tagna i kommunfullmäktige. Borgholm 200 år har i
sitt arbete skapat ett samspel och gemenskap i näringslivet.
- Kommunen har bland annat genom renoveringen i hamnen och parkerna
skapat ett attraktivare Borgholm.
- Den tillfälliga fullmäktigeberedningen för norra Öland identifierade tydliga
förbättringsområden som är tagna av kommunfullmäktige.
- Näringslivsutvecklare finns på plats som stöd till näringslivet.
- Turismorganinsationen har nu en fungerande struktur som verkar för att
stärka besöksnäringen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog 2016-09-06 § 318 kommunstyrelsen
att avsluta ärendet Borgholm 2.0-vision för långsiktig tillväxt för BorgholmKöpingsvik Dnr 2014/164 från vidare handläggning.
Ordföranden konstaterar att endast arbetsutskottets förslag finns för beslut.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att

avsluta ärendet Borgholm 2.0-vision för långsiktig tillväxt för
Borgholm-Köpingsvik Dnr 2014/164 från vidare handläggning.

_____________________________

§ 172

Dnr 2016/9-001 KS

Meddelanden och delegationsbeslut.
Kommunstyrelsen lägger redovisningen av delegationsbeslut tillsammans
med inkomna meddelanden med godkännande till handlingarna (BILAGA 2)
_____________________________
Justerandes sign
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BILAGA 1 KS 2016-09-27 § 166

BILAGA 2 KS 2016-09-27 § 172

Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-09-16

Utskriven av: Veronika Fredlund

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-08-23 - 2016-09-16

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Notering:

meddelande

Sekretess:

Visas ej

Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.1913

I

2016-08-23

2016.1948

Veronika Fredlund

Hjärnfonden

I

2016-08-26

2016.1965

Tack för er gåva, 500:-, till Hjärnfonden.
Minnesgåva Christina Madeling.
Meddelande KS.

MEDDELANDE

Nya patent- och marknadsdomstolar inrättas
2016-09-01, då samlas i princip all
domstolsprövning av mål och ärenden som rör
immaterialrätt, marknadsföringsrätt och
konkurrensrätt från allmän domstol och allmän
förvaltningsdomstol till de nya domstolarna.

Veronika Fredlund

Domstolsverket

I

Meddelande KS.

INFORMATION

Länsstyrelsen avslår ansökan om
hastighetssänkning väg 136, Byxelkrok.

Veronika Fredlund

2016-08-29

Länsstyrelsen i Kalmar län

2016/115 311

Meddelande KS.

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET

Remiss - ansökan om hastighetsbegränsning till
40 alt 50 km/h under sommarsäsongen på väg
136 vid Byxelkrok
2016.1986

2016-09-01

I

Statsbidrag för utbildning som kombineras med
Veronika Fredlund
traineejobb 2016, Omfördelning av statsbidrag för
utbildning som kombineras med traineejobb år
2016, Statsbidrag för utbildning som kombineras
med traineejobb 2016 påminnelse om
återbetalning 118 750:-. Skickat till Linda Kjellin
på ekonomiavd.
Skolverket
Meddelande KS

BESLUT FRÅN ANNAN
MYNDIGHET
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Dokumenttyp

Ärendemening
2016.2033

I

Färjetrafik Oskarshamn-Byxelkrok 2016 M/S
Veronika Fredlund
Solsund, statistik. Skickat till ekonomiavdelningen
för utbetalninga av marknadsföringsbidrag.

2016-09-08

Ölandsfärjan AB

2015/278

Meddelande KS

STATISTIK

Marknadsföringsstöd färjelinje OskarshamnByxelkrok 2016.
2016.2044

I

2016-09-08

2016.2045

I

Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM

Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna läsåret 2016/2017

Veronika Fredlund

SKL

I

2016-09-14

Skickat till UN.
Meddelande KS.

CIRKULÄR

Styrelsens protokoll Kalmarsunds
Gymnasieförbund 2016-08-25

Veronika Fredlund

kalmarsunds Gymnasieförbund
Meddelande KS

2016.2090

I

2016-09-14

2016.2094
2016-09-15

Veronika Fredlund

KF Göta

2016-09-12

2016.2089

KF Göta pressmeddelande om att VD Tord
Rosenlund slutar sin anställning 1 september
2016.

PROTOKOLL

CIRKULÄR 16:48, Arbetskläder inom vård och
Veronika Fredlund
omsorg (hemtjänsten). Högsta
förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och
1624-15
SKL PACTA

I

Meddelande KS

CIRKULÄR

Grävning på tomt ingår i beställningspriset,
fibergrävningar i Byxelkrok.

Veronika Fredlund

IP Only
Meddelande KS

SKRIVELSE FÖR
KÄNNEDOM
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Handlingar
Utskriftsdatum:

2016-09-16

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunkansliet

Datum:

2016-08-23 - 2016-09-16

Riktning:

Alla

Status:

Alla

Dokumenttyp

DELEGERINGSBESLUT

Veronika Fredlund

Notering:
Sekretess:
Id

Visas ej

I/U/K

Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Notering

Dokumenttyp

Ärendemening
2016.1981

U

2016-08-31

GÖTEBORGS FYRVERKERIFABRIK AB yttrande, ingen erinran.

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrande

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.1982

U

2016-08-31

SKÖRDEFESTEN yttrande utan erinran
invigningen och underhållning på torget.

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrende

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.1983

U

2016-08-31

SKÖRDEFESTEN yttrande utan erinran
(försäljning, musikunderhållning, marknad,
konfrencier mm.)

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrande

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.2017

U

2016-09-02

FILMINSPELNING BÖDA HAMN - tillstyrkt
ansökan halvdag 14 eller 15 september

Lars Gunnar Fagerberg

Yttrande

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.2025

U

LÖTTORPS FRAMTIDSFÖRENING yttrande
utan erinran om skördefest och pumpatävling i
Löttorp 2016-10-01 kl 9-18.

2016-09-07

Yttrande

2016/6 002

skickat till polisen 2016-09-07

Lars Gunnar Fagerberg

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.2061

U

PROLOUNGE VÄSTERÅS AB - yttrande
filminspelning utan erinran.

Veronika Fredlund
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Dokumenttyp

Ärendemening
2016-09-12

Yttrande

2016/6 002

skickat till Polisen 2016-09-12/vfd

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
2016.2087

U

2016-09-12

IFK BORGHOLM - yttrande löpartävling 2016-10 Veronika Fredlund
-01 kl 14:30-17. OK enligt Jan-Åke och Pia på
Skördefesten.
Yttrande

2016/6 002

DELEGERINGSBESLUT
Begagnande av allmän plats 2016

2016.2093

U

SKÖRDEFESTEN yttrande utan erinran för
exponeringsyta Societetsparken.

2016-09-15

Yttrande

2016/6 002

skickat till polisen 15/9-16

Veronika Fredlund

DELEGERINGSBESLUT

Begagnande av allmän plats 2016
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PROTOKOLL TILL KOMMUNSTYRELSEN 2016-09-27

Kommunstyrelsens arbetsutskott
2016-08-23
§ 286
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295

Eventuell övergång till läsplattor.
Erbjudande om samverkan för konsumentrådgivning.
Anhållan om medfinansiering, asfaltering enskilda vägen 19596 Rälla.
Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer
kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst
Förslag; ombyggnad av Köpings skolkök till tillagningskök.
Information från verksamheten.
Granskningsrapport – materiella anläggningstillgångar och exploateringsfastigheter.
Diskussionsärende: Kommunförrådet.
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Borgholms kommun 2016-2018.
Deltagande i konferens; Stadsbyggnadsdagen 2016.

2016-08-30
§ 296 Tilldelningsbeslut – upphandling omläggning av tak, Strömgården
2016-09-06
§ 297
§ 298
§ 299
§ 300
§ 301
§ 302
§ 303
§ 304
§ 305
§ 306
§ 307
§ 308
§ 309
§ 310
§ 311
§ 312
§ 313
§ 314
§ 315
§ 316

Information; Borgholms 200-årsjubileum.
Information från verksamheten.
Information från HR-avdelningen.
Revidering av delegationsordning personalfrågor.
Information; Övergripande åtgärder med anledning av genomförd medarbetarenkät.
Återrapportering av uppdrag; Organisationsöversyn.
Handlingsplan Bredbandsstöd
Instifta utmärkelse Ölandsglöd.
Utställningskatalog – Jubileumsutställning Borgholm 200 år.
Förnyad begäran om finansiering av återställande av murkrön, Skepparen
18.
Begäran om bidrag, Stora Rörs Tennisklubb.
Ersättningslokaler till skollokalerna på Folkets Hus och eventuellt
mottagningsskola för asylsökande elever.
Begäran om tillstånd om metallsökning på kommunens fastigheter.
Medborgarförslag (Jack Samuelsson) – att tätorten Borgholm (Borgholms
församling) återtar beteckningen Borgholms Stad.
Välkomstskylt ”Borgholms stad”
Ändring av detaljplan för Resedan 5, uppdrag.
Upphandling – ramavtal vägmarkeringar 2017.
Återrapportering av uppdrag, tillfällig fullmäktigeberedningen Landsbygdsutveckling på norra Öland.
Avslut av ärende; Utredning Åkerbobadet.
Avslut av ärende: Marknadsföringsplan.
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§ 317 Avslut av ärende; Införande av rabattkort för ungdomsaktiviteter.
§ 318 Avslut av ärende; Borgholm 2.0 – vision för långsiktig tillväxt för Borg
holm-Köpingsvik.
§ 319 Ansökan om bidrag, integrationsfrämjande insatser.
§ 320 Inbjudan till Regiondagarna.
§ 321 Deltagande, Digigov.
2016-09-13
§ 323 Utredning; ny placering av återvinningscentralen i Borgholm.
§ 324 Upphandling – Skrivare, tjänst och produkt 2017.
§ 325 Yttrande över laglighetsprövning och hemställan om undanröjande av
kommunstyrelsens beslut 2016-06-21 § 132; Lokalförsörjning 2016: loka
ler för socialförvaltningens administration, Höken. (Mål nr 2647-16)
§ 326 Yttrande över laglighetsprövning och hemställan om undanröjande av
kommunfullmäktiges beslut 2016-06-13 § 118; godkännande av uppfö
rande av avsaltningsanläggning i Sandvik samt utökat borgensutrymme
för Borgholm Energi AB.(Mål nr 2551-16)
§ 327 Kommunstyrelsens taxor 2017.
§ 328 Ansökan om § 37a-medel.
§ 329 Information; näringslivsutvecklaren.
§ 330 Fråga om genomförande av projekt, Köpingsviks utveckling.
§ 331 Fråga om återuppförande av signalmast, Borgholms hamn.
§ 332 Information från verksamheten.
§ 333 Arbetsmiljöåtgärder i lokaler för hemtjänst och Rehab, Ekbacka Hus 2.
§ 334 Återrapportering; förslag till ny organisation för fastighetsfunktionen för
kommunens egna fastigheter.
§ 335 Information Migrationsverket.
§ 336 Information; fastighetsfrågor.
§ 337 Upphandling – service/översyn av sport- och gymnastikanläggningar.
§ 338 Inbjudan samråd, detaljplan Bödagårdens Camping Kyrketorp 1:14 m fl.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
2016-08-19
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34

Budget; kommunstyrelsens kultur- och fritidstutskott 2017.
Information & reflektioner.
Meddelanden.
Delegationsbeslut.
Verksamhetsbidrag – kulturföreningar 2016.
Kulturplan Borgholms kommun.
Sammanträdesdagar hösten 2016.

Borgholm Energi AB
2016-08-17
§ 98
§ 99
§ 100
§ 101
§ 102
§ 103
§ 104

Information om Mörbylånga Bostads AB
Månadsuppföljning per den sista juli 2016 2016/1
Omprioritering i investeringsbudget 2016 2016/62
Attestreglemente Borgholm Energi 2015/161
Vattensituationen Borgholms kommun 2016/24
Tilläggsbudgetering för infiltration av Strömmen 2016/122
Projekt - uppföra avsaltningsverk i Sandvik 2016/124
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§ 105 Alternativ finansiering av avsaltningsverket, Sandvik 2016/125
§ 106 Flytt av förråd för teknisk verksamhet 2015/186
§ 107 Ansökan till EU:s havs- och fiskeriprogram 2014-2020:Böda hamn
2015/205
§ 108 Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och
Hälsocentralen 2016/119
§ 109 Tilläggsbudgetering för muddring av Sandviks hamn 2016/128
§ 110 Tilläggsbeställningar Teknisk service - behörighet att göra
Beställningar 2016/127
§ 111 Organisation för hantering av taxor, Borgholm Energi AB 2016/123
§ 112 Borgholm Energi - mål och resultatstyrning 2016/111
§ 113 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 2016/6
§ 114 VD informerar 2016/7
§ 115 Meddelanden till styrelsen 2016
Borgholm Energi Elnät AB
§9
§ 10
§ 11

Månadsuppföljning per den sista juli 2016 2016/1
Omprioritering i investeringsbudget 2016 2016/62
Borgholm Energi - mål och resultatstyrning.

